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DIARIO 
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EXE Pl o ICO 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
QUINTA-FEIRA, 1° DE OUTUBRO DE 1992 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO' JUDICIÁRIO 

Diversos 0 9 12, de 1992 

SEÇÃO 11 

BRASíLIA-DF 

Processo de "Impeachment" c9ntra o Presidente da República 

(Art. 52, inciso I da Constituição) 

EXE PLAR ú te 



Ofício SGMIP n'" 1388, da Mesa da Câmara dos 
Deputados, autorizando o Senado Federal a instaurar 
processo' contra o Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República Fernando Affonso Collor de Mello, por 
crime de responsabilidade. 



COM~SSIO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENúNCIA CONTRA O 

SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE, OfERE

CIDA PELOS SENHORES BARBOSA LIMA SOBRINHO E MARCELLO LAVEN~RE MACHADO 

RELATóRIO FINAL 

S U M Á R I O 

· DENúNCiA - 01.09.92 

· DECLARACõES DA JUSTICA ELEITORAL 
MANlfESTACÃO 00 SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA, 

· JORNAL DO BRASIL DE 31.08.92 (Manifestação do Sr. Preso Rep.) 

CARTA DO BANCESA PARA SRA. ANA ACIOLI - 30.06.92 

PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA NO BANCESA 

ATESTADO MÉDICO - 26.06.92 

DECLARACiO DO SR. CLÁUDIO VIEIRA À IMPRENSA - 30.06.92 

DECLARACÃO DA SRA. ANA ACtOLI À IMPRENSA - 30.06.92 

DESPACHO PREFACIAL DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

'Q.09.92 

RELATóRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO 

23.08.92 

QUESTÃO DE ORDEM DO SR. DEP. ROBERTO JEFFERSON - 01.09.92 

· SESSÃO DE LEITURA DA DENúNCIA - 02.09.92 

QUESTÃO DE ORDEM DO SR. DEP. HUMBERTO SOUTO - 02.09.92 

· CONTRADITA DO SR. DEP. JOSÉ GENOfNO - 02.09.92 

· QUESTIO DE ORDEM DO SR. D~P. GASTONE RIGHI - 02.09.92 
CONTRADITA DO SR. DEP. NELSON JOBIM - 02.09.92 

ATA DA REUNIIO DE LfDERES - 02.09.92 
ATO DE CONSTITUICIO DA COMISSÃO ESPECIAL - 03.09.92 

RELACIO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO 

· ELEICIO DA COMISSÃO ESPECIAL - 08.09.92 

DECISIO DAS QUESTõES DE ORDEM RELATIVAS À TRAMITACÃO DA DENúNCIA -

08.09.92 



· AVISO NQ 08/92, DO SR .. 'Q SECRETiRIO OA CJMARA DOS DEPUTADOS AO 

SR. SE~RET'RIO-GER~L DA PRESID~NCIA DA REPúBLICA - 08.09.92 
· MENSAGEM NQ 013/92 ~O SR. PRESIDENTE OA ftEPúBLICA - 08.09.92 
· PROTOCOLO DE ENTREG~~O PALÁCIO DO PLANALTO - 08.09.92 

· RECURSOS DOS SRS. DEPUTADOS GASTONE RIGHI I ROBERTO JEffERSON E 
HUMBERTO SOUTO CONTRA DEC I SIO 00 SR.- PRes I DENTE DA CAMARA DOS DE

PUTADOS - 08.09.92 
· RECURSO EM QUEST10 DE OADEM NQ 76/92 - DESPACHO 00 SR. PRESIDENTE 

DA CAMARADOS DEPUTADOS - 08.09.92 

· ELEIClO DA COMISSÃO ESPECIAL - 08.09.92 

· ATA DA REUNIIO DE INSTALACÃO DA COMISSÃO ESPECIAL - 08.09.92 

· OffCIO NQ 307/92 - SUBSTITUI CÃO DE MEMBRO 00 PDS - 08.09.92 

· OfíCIO ~Q 353/92 - S~BSTITUICIO MEMBRO 00 PDT - 08.09.92 

~ ESPELHO OA COMISSÃO - 08.09.92 

· OffCIO NQ 01/92, 00 SR. PRESIDENTE DA COMISSI0 ESPECIAL SOBRE RE

MESSA DE DOCUMENTOS ANEXADOS À DENúNCIA E DOS AUTOS DA COMISSI0 

PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - 09.09.92 
OfíCIO NQ 897/P DO ·SR. PRESIDENTE 00 STf SOBRE MEDIDA CAUTELAR 

r10.09.92 
· PETIClO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANCA - 09.09.92 

· ATA DA 2ª REUNI10 OROINÁRIA DA COMISS10 ESPECIAL - 09.09.92 

· LEITURA EM PLENÁRIO DO Of. NQ 897/P DO SR. PRESIDENTE 00 STf SOBRE 

MEDIDA CAUTELAR - 11.09.92 

OffCLO NQ 1362, DO SR. PRESIDENTE DA C1MA~A DOS DEPUTADOS AO SR. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL - 11.09.92 

· OfíCIO NQ 1363 00 SR. PRESIDENTE DA C1MARA DOS DEPUTADOS AO SR. 

PRESIDENTE.DO STf - 11.09.92 

· AVISO NQ 09/92 00 SR. 'Q SECRETARIO. DA ~iMARA DOS DEPUTADOS AO SR .. 

StCRETiRIO-GERAL DA PRESID~NCIA DA REPúBLICA - 11.09.92 

· MENSAGEM NQ 014/92 AO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA - 11.09.~2 

· PROTOCOLO DE ENTREGA - 11.09.92 

OfíCIO SGM/P NQ 1365 DO SR. PRESIDENTE DA C1MARA DOS DEPUTADOS AO 
SR. -PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIC10 E JUSTICA E DE REDAC10 
COMUN I CANDO A RET I RADA DOS RE:CURSOS PE L OS AUTORES - 14.09.92 

· REQUER~MENTOS DE DESISTêNCIA DOS RECURSOS OOS SR. DEPS. GASTONE 

RIGHI, HUMBERTO SOUTO E ROBERTO JEffERSON - 14.09.92 

· Of~ SGM/P N2 1366 DO SR. PRESIDENTE ~A C1MARA DOS DEPUTADOS AO STf 

C~MUNICANDO A RETIRADA DOS RECURSOS - 15.09.92 



PETA,..G10 DO SR. DEP. ROBERTO JEffERSON - 15 . .09.92 

· offCIO NQ 02/92 DO SR. PRESIDENTE DA COMISS10 ESPECIAL AO SR. PRE-, 

SIDENTE DA CÂMARA DnS DEPUTADOS REITERANDO SOllCITAC10 DE 09.09.92 

- 21.09.92 
OFfCIO NQ 03/92 DO SR. PRESIDENTE DA COMI~SIO ESPECIAL AOS SRS. 

MEMBROS DA COMISSIO - 21.09.92 
PEDIDO DE VISTA 00 DR. JOSÉ GUILHERME VILELLA - 22.09.92 

· RESPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA COMI~SIO AO '~EOIDO DE VISTA DO DR. 

JOSÉ GUILHERME VILELLA - 22.09~92· 

· Of. SGM/P NQ 1383, DO SR. PRESrDENTE DA CIMARADOS DEPUTADOS RES

PONDENDO OffCIOS NQS 01 E 02 DA COMISSIO ESPt;GIAL - 23.09.92 

· DEFESA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA - 22.09.92 

· REQUER~MENTO OE CONVOCACIO DE REUNIIO PARA O DIA 24.09.92 1S 15 

HORAS - 22.09.92 

· REQUERIMENTO DE CONVOCACÃO DE REUNIIO PARA O DIA 24.09.92 1S 20 
HORAS - 22.09.92 

· PARECER DO SR. RELATOR, DEP. NELSON JOBIM 

· REQUERIMENTO DE CONVOCACÃO DE REUNIIO PARA O DIA 24.09.92 ÀS 15 
HORAS - 22.09.92 

REQUERIMENTO DE CONVOCACIO DE REUNIIO PARA O DIA 24.09.92 ÀS 21 
HORAS - 23.09.92 

· RECURSO 00 SR. DEP. GENEBALPO CORREIA CONTRA A DECISIO 00 SR. PRE
SIDENTE DA COMISSIO ESPECIAL - 23.09.92 

· OF. NQ SGM/P NQ 1384 ENCAMINHANDO DECISÃO DO RECURSO DO SR. DEP. 

GENEBALDO CORREIA - 23.09.92 

· VOTO EM SEPARADO 00 SR. DEP. HÉLIO BICUDO - 24.09.92 

· DECLAR AC I O DE VOTO 0.0 SR. OEP. ROBSON TUMA - 24.09.92 

· DECLARACiO DE VOTO DO SR. DEP. LáZARO BARBOSA- 24.09.92 

· DECLARACiO DE VOTO DO SR. DEP. EDEVALDO ALVES DA SILVA - 24.09.92 

· DEClARACiO DE VOTO DO SR .. DEP. MAURfLIO fERREIRA LIMA - 24.09.92 

· OFíCIO NQ 965 DO SR. PRESIDENTE 00 STf COMUNICANDO DECISIO SOBRE 

MANDADO DE SEGURANCA - 24.09.92 

· FOLHA DE VOTACiO - 24.09.92 
· PARECER ADOTADO PELA COMISSIO - 24.09.92 





DENÓNCIA POR CRIMES DE RESPONSABIUDADE CONTRA O SR. PRESIDENTE 
DA REPÚBUCA, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, OFERECIDA 
PELOS CIDADÃOS BARBOSA UMA SOBRINHO E MARCELLO lAVENERE: 

MACHADO. 



ExcelentíssiDo Senhor Presidente'da,Câ.ara dos Deputados 

BARBOSA LIMA· SOBRINHO. brasi leiro, 

casado, jornal ista, re.sidente na Rua AssunlFão. número 217, 

Botafogo, Rio de Janeiro, e MARCELLO LAVENeRE MACHADO, 

brasileiro,casado,advogado, residente no SAS,quadra 05 • lote 

02, bloco N, 1Q andar, Brasil ia, ambos cidadãos em pleno 

90~0 de seus direitos pol íticos. portadores, 

respectivamente, dos titulos eleitorais nQ~ 19030303-96 e 

8354917-73, das 84ã e 1ã Zonas Eleitorais dos Estados do Rio 

de Janeiro e Alagoas, vêm, com fundamento nos artigos 1Q, 

I I, e 5Q, XXXIV, fia fi , da Constituição federal, e 

especialmente nos artigos 14 e seguintes, da lei nQ 1,079, 

de 1Ó de abril de 1950, e com base nas provas colhidas pela 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, oferecer contra 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, Presidente da Repúbl ica. 

D E N d N C I A 

p o r c r i me s d e r e s p o n s a b i I i da de, p r e v i s tos nos a r t s. 85» I V e 

V. da ConstituilFão federal, e nos arts. 8Q. 7, e 9Q. 7. da 

lei nQ 1.079, de 10 de abri I de 1950, como a seguir exposto, 

para o fim de ser decretada a perda do cargo e sua 

inabi litalFão temporal para o ~xer~icio de funlFão p6btica. 



P R E Ã " B U L O 

, 
"To.das as crises, 

po.rtanto., que pelo Brasi I 

estão. passando., e que dia a 

dia sentimo.s crescer 

ac~lerad~mente, a crise 

pol ítlca, a crise eco.nômica, a 

crise financeira, não. vêm a 

ser mais do. que sintomas, 

exterio.rizaç~es parciais, 

manifestações reveladoras de 

um estado mais profundo., uma 

suprema crise: a crise mo.ral". 

(RUI BARBOSA, 

Govern0. 1I ). 

o 1Iimpeachment1l 

1IRuínas de um 

não. é uma pena 

o.rdln'ria co.ntra crimino.sos co.muns. é a sanção. extrema 

contra o. abuso e a perversão do. po.der pbl ftico.. Po.r isso. 

mesmo, pela condição. eminente do cargo. do. denunciado. e pela 

gravidade excepcional do.s dei ito.s ora imputado.s, o p~o.cesso. 

de 1Iimpeachment1l deita raízes nas grandes exigências da 

é~ica pol ítica e da moral p~bl ica, ~ luz das quais hão. de 

ser interpretadas as normas do direito. po.sitivo. 

Nos regimes demo.cr'tico.s, o grande 

juiz dos governantes é o próprio povo, é a consciência ética 

po.pular. O go.vernante eleito. que se assenho.reia do po.der em 

seu próprio. interesse. o.u no."de seus amigos e fami I lares, 

.não. prat i ca·apenas ato.s de corrupção. pe8ãoa I, de apro.pr i ação. 

3 



4 
'ndéb i ta eu desvie da ceisa pública: mais do que isso, ele 

escarnece e vi I ipendia a seberania pepular. 

É por essa razão que a melhor 

tradição pai ítica ocidental atribui cempetência, para lO 

juíze de prenúncia des acusados de crime de 

resplOnsabi I idade, precisamente ao órgão de representaçãlO 

~opular. Representar o povo significa, nos processes de 

"impeachment", interpretar e exprimir o sentido ético 

dominante, diante dos atos de abuso ou traição da confiança 

nac i lOna I . 

A suprema prevaricaçãe que podem 
cemeter lOS representantes do pevo, em processes de crime de 

respensabi I idade, consiste em atuar sob pressão de 

influências espúrias ou para 

pesseais eu partidários. 

a satisfaçãe de interesses 

Em suma. e Presidente da ReplJbl lca 

Federativa de Brasi i há de ser julgado perante o peve 

brasi lei rIO, representado por seus Deputados e Senaderes, com 

bas'e nes larges e sól idos princípios da meral idade pel itica. 

o vocábule e e cenceito de decoro 

é cognato do verbo nos vieram dos romanes. "Decus. 

"decere w
, com deis significados: 

e meral, de decente. 

o neutro, de conveniente$ e 

o "decorum" romano traduzia sempre 

uma idéia de ordem e moderação ou medida. "Ao trazer aIOs 

f.t~s da ·vida uma c~rta ordem e medida-- ebserva CícerlO 



17), Essa ordem e medida na vida pessoal. 

traduzem-se pelo recato 

I , 

prossegue ele, 

temperança, a 

modéstia, o domínio das paixões e a ponderação em todas as 

coisas. Não há decoro separado da honestidade, 

decente é honesto e vice-versa w (idem, I, 93), 

Especificamente 

governante ou titular de poderpol itico 

em 

W· , 
POIS o que e 

relação ao 

adverte Cícero. constitui munus próprio "compreender que ~Ie 

gere o Estado e que é. portanto, seu dever, def.ende r 

dignidade e o decoro do cargo. observar as leis, respeitar 

os direitos, lembr~ndo-se de que tudo isso lhe foi atribuído 

em confiança ('ea fidei suse commissa')" (idem, ' .• 124). 

Todo cargo púb I i co tem uma 
dignidade própria~ que os romanos denominavam justamente 

"honor~. e essa dignidade há de ser respeitada e definida, 

mesmo contra seus próprios titulares. 

A falta d~ honestidade ou decqro no 

desempenho de função públ ica não ofende apenas a com~nidade 

dos administrados, mas produz seus efeitos perversos mais 

além, Ela desmoral iza a própria imagem do Estado·, aos olhos 

do povo. Quando o Estado perde a respe i tabi I idade, 

ornato moral, é todo o funcionamento damáqtlfrna p;o:l.j'·'trc'a ·qu.e 

entra em colapso. 

ou ml!lImo de 

q~alquer funo'onáriD ~úbltco ·RO ele~DrciD de su.s fURQI._, 

•• 0 apiII!nados ,Mil" 5 .l!veraMiII!n!té, (C6d i 90 flena I j art;~ 14·~) ... O 

5 
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que se protege, aí, não é apenas a honra pessoal do agente 

pol ítico ou do servidor públ ico: é a própria dignidade do 

cargo que ele ocupa. 

Em nosso direito constitucional, a 

definição dos casos típicos de ofensa ao decoro parlamentar 

não tem ficado unicamente a cargo dos regimentos das Casas 

-do Congresso. A Carta anterior especificava as hipóteses de 

ftabuso das prerrogativas asseguradas ao congressista ou a 

percepção, no exercício do mandato. de vantage~s i I feitas ou 

imorais ft (art. 34, 1~). E a.Constituição em vigor manteve-as 

substancialmente: Ré 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 w (art. 55, 1~). 

Essa especificação constitucional 

se entender o sentido de um 

comportamento indigno do Presidente da Repúbl ica. o abuso 

dos poderes inerentes ao cargo, bem como a percepção de 

vantagens ou de benefícios imorais são atos de improbidade, 

a assinalar absoluta falta de retidão. 

I - VANTAGENS INDEVIDAS 

Na qual idade de Chefe de Estado e 

de Governo, o Presidente da Repúbl ica é mantido pela Nação, 

por meio de recursos públ icos,sendo-Ihe defeso, em razão da 

honra e decoro do cargo, exercer desde a posse qualquer 

atividade profissional • fora disso, as quantias ou bens 



recebidos de terceiros, enquanto no exercício do mandato, 

devem ter. causa certa e definida, sem o que se c~nstituem em 

vantagens indevidas, de natureza il ícita e imoral. 

Verificou-se, entretanto. que, 

desde 15 de março de 1990, o denunciado, pessoalmente, bem 

como alguns de seus familiares -- a mulher, a ex-mulher. a 

mãe indevidamente 
,,' . 

dinheiro, além de outros bens, 

I ícita dessas vantagens. 

vultosas quantias em 

sem indicação da origem 

Essas tranferências de dinheiro e 

de bens eram feitas reiteradament~, seja mediante depósitos 

em conta bancária da secretária particular do denunciado e 

de seus fami I iares, seja mediante pagamentos diretos a 

empresas que venderam. alfaias para guarnecer a residência 

particular do, Presidente, ou que prestaram .erviços de 

empreitada neste ou em outro imóvel de seu uso ou 

propriedade, além daquela que lhe vendeu um veículo ftFiat 

Elba w (A relação dessas transferências e pagamentos consta 

do relatório da CPI). 

Nio bastasse essa conduta 

indecorosa, constatou-se, ademais, que todos esses recursos, 

assim carreados ao patrim5nio do Presidente da Rep~bl'ica e 

de seus íntimos, provieram de uma organização dei ituosa de 

exploração de prestigio e tráfico de influência, cont~olada 

por Paulo César Cavalcante Farias. 

Essa organização, 

Cláudio Francisco Vieira. Ana Maria Acioll 

integrada por 

Gomes de Melo, 

Rosinete de Carvalho Melanias, Jorge Waldério Te~ório 

7 
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Bandeira de 

MeJanias, 

Vasconcelos 

Mel lo, Severino Nu~esOI iveira, George Ricardo 

Fernandes de Melo, Marta G e o v a n, i C a r los 

Soar,es e 

intermediando 

Administracvão. 

escusos 

outros menoa 

interesses 

expressivos. atuava 

privados junto à 

Destaca a conclusão final do 

relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que 

Ana Aciol i, secretária do Presidente da Rep~bl ica e pessoa 

de sua total confiancva, administrava as contas destinadas ao 

pagamento das despesas particulares do denunciado, sendo que 

delas "nenhum centavo ft saía sem autorizacvão deste. 

Tais contas eram abastecidas por 

importâncias provenientes das empresas EPC e Brasil Jet, 

ambas de propriedade de Paulo César farias. 

Assim é que, desde meados de 1990, 

depósitos de expressivo valor passaram a ser feitos na conta 

da secretAria particular do denunciado, com nomes fictícios 

e com uso de CPfs falsos. Entre tais depósitos, elevadas 

somas provenientes da pracva de São Paulo, sal ientando-se 

cheques contra o Banco Rural, tiveram depositantes 

nfantasmas W
, que ag,iam sob os nomes de Flávio Mauricio 

Ramos, Manuel Dantas de Ara~jo, Jurandir Castro Menezes. 

José Carlos Bonfim, Carlos Alberto de Nóbrega e Roslmar 

A.I.meida (cf. relacvão dos cheques no relatório da CPI). 

Está comprovado que os chamados 

~fantasmasn foram -responsáveis por depósitos nas contas da 

prjmeira~dama, da secretiria desta, M~ria Isab~~Teixejr~~ 

da mãe do denuncia~o~ de sua ~x-muJ,her. do mordomo.de sua 



'= 

resid~ncia, da Brasl I Gardens e de seu proprietário. Roberto 

Nehring, além daquelas de doisa~xi I iares imediatos de 

Presidente, Cláudio Vieira e Cláudio Humberto (cf. relatório 

da CP I ) . 

Registre~se. ainda. que a aquisição 

do Wfiat Elba w do Presidente da Repúbl ica, foi feita com 

cheque administrativo, adquirido em nome do Wfantasma w José 

Carlos Bonfim, e que a reforma de seu apartamento, em 

Maceió, foi paga com recursos da empresa EPC. de Paulo César 

farias (v. relatório da CPI). 

11 - O TR~FICO DE INFLUÊNCIA 

A exploração de prestígio exercida 

por Paulo César farias, que, como assinala o relatório da 

CPI. agia fazendo praça de amizade e prestigio junto ao 

Presidente da Repúbl ica, evidencia-se pelo fato de inúmeras 

empresas de vulto haverem pago à EPC, de sua propriedade. 

serviços por ela não prestados ou de impossível 

concretização, por absoluta falta de qual ificaçio técnica. 

Desse tráfico de influ~ncia, que 

nio era e nem podia ser ignorado pelo denunciado, dest-acam

se aqueles que envolveram as empresas Votorantim, Tratex e 

VasPa 

o negócio simulado com a Tratex, hO 

,alor de US$ 200.000 (duzentos mi I dólares), por contrato e 

9 
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por servi~os verbais, foi justificado por seu diretor, na 

CPI, pelo interesse que tinha em informa~ões sobre os planos 

econ6micos qu~ mudavam toda semana. Acrescente-se, aqui, que 

·foram beneficiados, com depósitos dos correntistas 

"fantasmas", altos funcionários do Ministério da Economia. 

~ singular o caso da Vasp com a 

Petrobrjs. Suficiente' citar, como registra o relatório da 

Comiss~o Parlamenta~ Mista de Inquérito, as pressões 

exercidas pelo empresário Paulo César Farias junto ao 

presidente daquela empresa estatal, Luiz Octávio da Motta 

Veiga, visando que a mesma contratasse, em favor da Vasp, o 

lesivo mútuo de.. US$ 40,000,000 (quarenta mi Ihões de 

dÓlares), para pagamento em dez anos, apenas com a corre~ão 

cambial. 

. Conforme o depoimento de Motta 

VeLga na CPI, além da. interfe~ªncia de Paulo César Farias --

que lhe disse que o poder ~ue exercia provinha diretamente 

d~ Presidente da Repúbl ica também o cunhado do 
.' . 

denunciado, o Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra, 

fez-lhe o 

mesmo ped.id~ de empréstimo, que fora con8ideradoprejudicial 

à Petrobrás pelos pareceres de seus 6rgios técnicos. 

AO -~" "-,- . i.nformado que o 

. ernpr'.~.stimo n.ão .se.riaaprovado c . peJa dire~ão .da Petrobrás, o 

cunhado do denunciado advertiu que a concessão do mesmo .era 

do interesse do governo. E por impedir o lesivo negócio que 

se impunha à Petrobrás, Motta Veiga foi 

,<p,r;e$ bd-4i!.nt'e .da ReB:níb I i ç.a. 

demitido pelo 



Ressalte-se, ademais, que a 

apuração da CPI demonstrou que a empresa,EPC, de Paulo C~sar 

Farias, d~positou cheque de Cr$ 250.000~000.00 (duzentos e 

cinquenta mi Ihões de cruzeiros) na conta da empresa Viplan, 

de Wagner Canhedo, correspondentes a 80% do valor da 

primeira parcela do preço das ações da Vasp. 

111 - A MENTIRA 

É. de 28.06.1992, 

Face à publ icação na Revista Isto 

da entrevista do motorista Francisco 

Eriberto França, 

denunciado falou 

homem simples e de exemplar 

à Nação em rede de televisão, 

junho do corrente ano. E afirmou, mendazmente. 

gastos pessoais eram pagos com recu r s,os 

caráter, o 

em 30 de 

que seus 

próprios. 

admini~trados por Cláudio Vieira, seu secretário particular, 

e repassados à secretária Ana Aciol i que, para tal 

final idade. movimentava conta específica. Para sustentar sua 

alegação, exibiu carta datilografada com assinatura de Ana 

A c i o I i J , d e c I a r a ç ã o f i r ma d a por C I á u di o V i e i r a, e o f í c i o do 

Bancesa, pretendendo negar que Paulo César Farias, a Brasi I 

Jet'ou a empresa EPC tivessem feito depósitos naquela conta 

de sua secretária. 

o rastreamento de cheques e outros 

documentos constatou qu~, ao contrário do que afirmara o 

denunciado à Nação, nenhum dos depósitos investigados fora 

feito por Cláudio Franscisco Vieira. mas, isto sim, 

procediam das pessoas fictícias-acima referidas: 

11 
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os correntistas 

Tentando estabelecer conexão entre 

"fantasmas" e Cláudio Vieira, para fazer 

crer que d~ste provinham. indiretamente. 

montou-se a chamada "Operação Uruguai", 

respeito da qual o relatório da Comissão 

Inquérito fez restrições de toda ordem, 

tais depósitos, 

farsa patente 

Parlamentar 

destacando 

a 

de 

os 

péssimos antecedentes dos parceiros naquele escuso negócio, 

que se disse realizado na República vizinha, 

fi>. questão fundamentai. para a 

pretendida ligação 

Uruguai e a conta 

entre a importância dita emprestada no 

de Ana Acioli, deflui da declaração do 

"doleiro w Najum Turner, asseverando que administrava conta 

dos correntistas "fantasmas", que faziam generosos depósitos 

para a secretária particular e para os fami I iares do 

Pres i dente da Repúb I i ca. 

Mista de Inquérito, 

Os autos 

todavia, 

da Comissão Parlamentar 

demonstram, por provas 

documentais e periciais, que os correntistas "fantasmas" 

foram criação do esquema de Paulo César farias e tinham suas 

contas administradas por ele e por seus auxi I iares, de cujos 

punhos provinham as assinaturas daquelas figuras fictícias. 

tiveram suas fichas 

Melanias, secretária 

Tais 

cadastrais 

de Paulo 

constava como apresentante, e 

da empresa EPC. 

Desta 

correntistas 

preenchidas por Rosinete 

César farias, que nelas 

tinham como endereço o mesmo 

maneira. desmorona 

tentativa de estabelecer um nexo entre o pretenso empréstimo 



contraído no Uruguai e a conta de Ana Aciol i, destinada ao 

pagamento das despesas pessoais do denunciado, pois não se 

encontrou qualquer vínculo entre aquela conta e Najum 

Turner, nem entre este·e os correntistas wfantasmas w• 

Assim sendo, tornou-se ainda mais 

veemente a mentira proferida pelo Presidente da Repúbl lca, 

em rede nacional de televisão. 

IV - FALTA DE DECORO E DE DIGNIDADE PARA O EXERCiCIO DO 
CARGO 

denunciado, 

Na~ão ainda 

Há-acusa~ões pessoais, 

verdadeiramente chocantes e 

não se refez do espanto e 

feitas ao 

causou a 

Co I lor 

revela~ão do próprio irmão 

estarrecedoras. A 

da revolta que lhe 

Presidente, Pedro 

de Mello, registrada no relatório da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito: 

wPaulo César Cavalcante farias 

teria dito que mantinha 

sociedade informai com o 

a Presidente da Repúbl ica. 

quem transfer~a 70% dos 

lucros. Este detalhe é 

relevante. primeiro, porque se 

a sociedade existe, investigar 

a atividade de Paulo César 

impl ica investigar a atividade 

do sócio. para cujo efeito 

13 
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) " 

esta CPI não disp~e de 
segundo, porque as 

investigill;;ões posteriores, 

mesmo que o Presidente fosse 

investigado, encontraram 

evidências sobre essa relação, 

verificando-se 

efetivamente Paulo 

\ ' 

que 

César 

financiava, inclusive através 

de cQntas fantasmas, despesas 

pessoais db Presidente da 

Repúbl ica." 

Jamais se teve not'Ícia de 

governante atingido For acusação tão desmoral izadora, ao seu 

simples relato. 

Todo o conjunto de fatos apurados' 

não apenas no âmbito parlamentar, mas também pela Pol ícia 

Federal, caracteriza comportamento incompatível com a honra, 
, " 

a dignidade e o decorn Que se exigem do Presidente da 

República. 

A falta de decoro, a saber, a 

desordem e imoderação de vida, a I igação com pessoas 

desonestas, o rece~imento de vantagens indevidas, representa 

aque'~ traição e abuso da confiança públ ica,.assinalada por 

Cícero em relação aos magistrados pol íticos, e reiterada por 

Hami Iton, um dQS Pais Fundadores da federação norte

americana. como justificadora do "impeachment" presidencial 

.("0 Federal lata", nl1 65). 



Por força de .tudo isso, o 

denunciado, como se percebe. claramente e com mais 

intensidade a cada dia, perdeu, inclusive e notadamente para 

exercer o comando supremo das forças Armadas <Constituição 

federal, art. 142', toda autoridade moral para governar a 

nação, bem como para representá-Ia internacionalmente. O 
desrespeito popular à sua pessoa coloca emj~go as 

instituiç5es da Repábl ica. Seu afastamento do cargo, 

portanto, patenteia-se inevitável e urgente~ como medida de 

saneamento polítiCO e administrativo, 

quadro constitucional. 

dentro do estrito 

O clamor páblico, a passeata dos 

jovens de nosso País, as praças pábl icas tomadas de cid~dã~s 

indignados são a demonstração da perda da dignidade de 
( 

fernando Affonso Collor de Mel lo para o exercício do cargo 

de primeiro mandatário da Nação. 

fàlta ao denunciado dignidade para 

o exercício do cargo de Presidente da Repábl ica, ou seja, 

respeitabilidade, por meio da qual se imp5e,~. Chefe de 

Estado, perante os servidores e perante a !poPulaçãoJ falta 

ao denunciado a honra, outro atributo indispe~&ável· para o 

exercício do cargo de Chefe de Estado, con&ist~n~e na 

reputação do crédito e apreço que deve possui~ frente à 

Nação; falta-lhe, enfim, o decoro, enquanto virtude da 

decência, que deve pautar a vida públ ica e privada do 

administrador. 
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v - GRAVE OHISS~O 

o Presidente da Repúbl ica, diante 
do recebimento injustificado de vultosas quantias por meio 

de correntistas wfantasmas w• e diante do fato notório do 

tráfico de influência exercido por Paulo César Farias, 

apesar de muitas vezes alertado, como se vê no relatório da 

CPI, omitiu-se no cumprimento de seu dever básico de zelar 

pela moral idade públ ica. valor primaciai que deve, segundo a 

Constitui~ão Federal, presidir a Administra~ão. 

Basta exempi ificar com o art. 5~ da 

lei n~ 8.027/90, sancionada p.'o próprio denunciado, que 

considera faltas administrativas puniveis com demissão a bem 

do servi~o pú~1 ico, o fato de o funcionário: 

valer-se ou 

dolosamente que terceiros tirem proveito de 
permitir 

infoma~io, 

prestígio ou influência, obtidos em fun~ão do cargo, para 

lograr, direta ou indiretamente, proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da fun~ão pública, 

e e QI GI !li C G 1ll 'i' 11 ti. e c, 111 • BI • 11 • .. .. o • • • • .. • li li • • • li • 

VI i I - aceitar ou prometer aceitar 

propinas ou presentes de qualquer tipo ou valor, bem como 

empréstimos pessoais ou vantagem de qualquer espécie em 

~azio de suas atribui~ões.w 
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A morai idade administrati~a e a 

probidade no exercício das funções públicas não admitem que 

o servidor públ ico receba propina, comissão, presente ou 

vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições 

(lei nJ2 8.112/90, art. 117, XII). 

Também 

dignidade, a honra-e o decoro, 
incompatível 

para o exercício de função 

públ Lca, sob pena de demissão, é valer-se o funcionário de 

seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 

de t r i me n to da c o i s a p ú b I i c a (l e i n J2 B. 112/9 O, a r t. 117 J I X ) • 

Se esta é discipl ina do 

funcionário, menor não pode ser a do Presidente da 

Repúbl i ca, a quem incumbe, segundo o art. 84, I I da 

Constituição, exercer a direção -superior da administração 

federal. A administração públ ica há de pautar-se pelos 

princípios da moral idade e da legal idade, conforme dispõe a 

Constituição em seu art, 37, e respectivo parágrafo 4J2. 

Houve-se portanto. o Presidente da 

República, com grave omissão, permitindo tácita ou 

expressamente infração a lei federal de ordem púb Il'Ca; os 

depósitos em sua conta e em benefício de seus fami I lares, 

por meio de correntistas Wfantasmas W, constituíam evidente 

sonegaçã-o f i sca I e falsidade documental; eram fruto de 

exploração de prestigio e desrespeito aos dispositivos das 

leis nJ2A B.112/90 e B.027/90, que discipl inam a probidade 

administrativa no exercício de funções públ icas. São de 

ordem públ ica as leis que regulam assunto de direito 

pábl ico, mo~mente de interesse do Estado e de preservação da 

Administração. 
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Perfeita é a conceituação de CARLOS 

MAXIMiliANO, em seu consagrado livro wHermenêutica e 

Apl icação do Direito W (Rio de Janeiro, Forense, 9~ ed., P. 

216) ; 

Presidente da 

7, da lei nll 

forma tácita 

pública, ou 

tributárias. 

wConsideram-se de ~~clem 

públ i~a as disposições que se 

enquadram nos domí.nios do 

Direito Públ ico: entram, 

portanto, naquela categoria as 

constitucionais, as 

administrativas, as penais, as 

processuais, as de pol ícia e 

~egurança e as de organização 

judiciária w• 

E continua o ilustre jurisconsulto: 

WNão parece ocioso especificar 

que também pertencem à classe 

referida as leis de impostos. w 

Assim sendo, houve, por parte do 

Repúbl ica, infração ao disposto no art •. 81l , 

1.079/50, ao permitir, com sua omissão, de 

ou expressa, inf.ração a ,lei federal de ordem 

seja, afronta a leis penais, administrativas e 
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compelietrados da 

o PEDIDO 

Investidos da funQão de juízes e 

importância histórica da decisão que vão 

proferir, 0& membros do Congresso Nacional hão de inspirar-

se na I iQão de Rui Barbosa, quando invocou os dizeres do 

grande pregador do Século XVI I, o Padre Manuel Bernardes: 

nA todo que faz pessoa de 

juiz, ou ministro, manda Deus 

que não considere na parte a 

razão de proncipe poderoso ou 

de pobre desval ido. senão só a 

razão de seu próximo... Bem 

praticou esta virtude Canuto, 

rei dos 

mandando 

vândalos, 

justiQar 

que 

uma 

quadri lha de salteadores, e 

pondo um deles embargos de que 

era parente dei Rev. 

respondeu: se provar que 

nosso parente, razão é que 

faQam forca mais alta. n a 

Nem hão 

ensinamento de Edmund Burke: 

de o I v i dar. também. 

é 

lhe 

o 

Wé por este tribunal que os 

governantes que abusam do 

poder são julgados. não 

segundo as min'cias e 
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refinamentos da teoria 

criminal, mas de acordo com os 

largos e sól idos princípios da 

moral idade." 

Quando I) Poder legislativo se re~ne 

para julgar atos de improbidade do Chefe do Poder Executivo, 

não é apenas a figura humana deste que está em julgamento, 

mas a honra e a dignidade da Nação Brasi leira. 

Assim sendo. pelos fatos acima 

imputados, denuncia-se. a Vossa Excelência. FERNANDO AFfONSO 

COLLOR DE MELLO, Presidente da Repúbl ica, por infração aos 

arts. B5, IV e V. da Constituição federal, e B.2. 7. e 9.2.7. 

da lei n.2 1.079. de 10 de abr i I de 1950, requerendo que, 

recebida esta como objeto de dei iberação. e admitida nessa 

Câmara dos Deputados a acusação ora formulada. seja a mesma 

remetida ao Senado Federal, onde será julgada, com o 

reconhecimento de sua procedência, para apl lcar ao 

denunciado a pena de perda do cargo, com inabi I itação por 

oito anos para o exercício de função públ ica, sem prejuízo 

do procedimento penal competente. pelas infrações penais 

comuns, na forma do art. 52, parágrafo único. da 

Constituição. 

PROPOSITURA DE PROVAS: 

Requerem a juntada do incluso 

relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

criada para "apurar fatos contidos nas denúncias do senhor 



PedrD'CDllor de Melle referentes às atividades de senhor 

PaulD César Cavalcante Farias· (doc. 1 ) • bem cOlme dOIs 

pronunciamentos de ora denunciado, feitos nos dias 30 de 

junho e 30 de agosto deste ano, através de rede nacional de 

rádio e televisão, e publ icados em toda a imprensa do país 

requerem também, na forma de art. 16 da lei 

nR 1.079/50. sejam requisitadas cópias do inteiro teor dos 

autos do inquéritD real izado pela Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito, e de todas as peças, cDlhidas até agDra, nD 

inquéritD pol icial instauradD pela Pol icia Federal 

imputa~ões, e dOi respectivo relatóriD. 

estive~ cDncluído. Ainda para cDmprovação dOi alegado. 

denunciantes apresentam e seguinte rei de testemunhas: 

1. Francisco Eriberto Freire de Fran~ai 

2. Sandra Fernandes de OI iveiraJ 

3. Luiz Octávio da Motta Veiga; 

4. Paulo César Cavalcante Farias; 

5. Najum Turner, e 

6. Cláudio Francisco Vieira, 

endereço nos autes da CPMI. 

tOldos com qual ificação e 

Brasil ia, 1R de setembro de 1992. 

MARCELLO LAVENeRE MACHADO 
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NOT·AS 
~ _.;;;,o 

ILVÂ 
, , S feRRSUU CARTORIO DO 1.' OFICIO QE· NOTAS 

. E PROTESTO 

,JCl6é vtltillo cAtarqUt8 da .,iUg 
T6cnico Judiciario AutorlUdo 
. a R AS" L i A _ o. F • 

............... ] .. ·····-1·····Q··C······;.:~·:~~~~(L. '.J 19 __ 
•••.•... ' •. • ••• .J>.:.~.&;;.. ···t!;f~ C 

.... .__ da !!Jdade' 

ILVA 

CARTORIO DO 1.' O. !:IO OE NOTAS 
E FRorr;sro 

,:José dtltino ollac,/uc:J da .,iuz 
. Técnico Judiciário Autorizado 

8 R AS I L I A-O. F. 



P o D E R J U D ~ C ~ ~ R ~ O 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEYRO 

SUBSECRETARIA DE INFORHAtOES ELEITORAIS 

o e: C L A R ,A c: A O 

Para os devidos flns~ declaro Que ALEXANDRE 

,JOSé: BARBOSA L:I:MA SOBR'INHO in5crlto· no 

Cadàstro Eleitoral do TR'E/RJ sob o número, 19030303/96~ na 41. Zona 

Eleitoral~ 79ª Se~ão~ está Quite com a Justl~a Eleltoral~ n«o 

constando~ 'até a presente data~ nenhuma re5trl~ão para com suas 

obrl9Qc;Õe15eleitoraís .. conforme informa~ão obtida na Zona de In15crlc;ão. 
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Rio de Ja.n~iro .. 26 de a90sto de 1992. 

CARTÓRIO DO 1.0 OFICiO 
I!IRAS!LlA - OISTltITO FEDEIIAf. 

ADIe.fICO p.,. 00 d.vídoe eleilol e , ..... te te ..... 
,Ia .... , "produç~o 11.1 dO ftOUIll.... .. De til 
.,,_alldo •• evolv;dO. 
(Oearolo.l.ei 0.° 2.14 • 104/1940) 

119921 

SlflEI • 
_1IIIIID11III1 I. cf .. l1li 

FERNANDO PE'c;:r,]~LA 
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!lere 

ESTADO DE ALAGOAS 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

C E R T I 0.1\0 

o Del. ZOHOAS'!'RO DEZE!UU\. DE DARROS I Diretc 
Geral da Secretaria do Tribunal Regiona 
Eleitoral de Alagoas, na forma da lei, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CERTIFICO, para os devidos fins, que Marcelo Lave

Ty'ra.cbSQ,o ***************~******* , filho (al de Zepbyrino Lave_
Machado ************************ e de Maria Luzia'IJavenere' Ma-

do **********************************, nascido (a) em 30-01-2938 
c elcitor(a) na 901ª Zona, Municipio de Maceio ------------------------------

sob o -título de nQ 0008354917-83 • CERTIFICO, áindê 

que o{a) referido (a) eleitor (a) estã quite com a Justiça Eleitoral. 

refer·ido e e dou ·~_fé. Dada e passada na Secretaria do Tribunal 

". "'" f ~ ... * "'+1" ,-

em Maceió, 28 de --=Ag=o:=.:;s;;..t.;:;:·o~ ___ _ 
u, ZOROASTRO BEZERRA DE BARROS, Direto 

presente que subscrevo e assino. 

- • ,.~ .. _- -'_"' • • ..... ··- ...... • .. ~~r·~ ' .• . , 



MANIFESTAÇ~O DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Minha gente, Boa neite! 

Na última vez que lhes falei, mostrei toda 
a minha indignação com as falsas denúncias que estão 
ocorrendo e que têm um único . objetivo: . atingir o 
Presidente da República e as insti~ições democráticas. 

Agradeço as manifestações de. 
solidariedade que recebi, de todos· os lugares do Brasil. 

PalaVi"as de ânimo, de apreço, de respeito 
e, sobretudo, de confiança. 

Vivemos um momento difícil. 

Vamos superá-lo com coragem CÍvica e fé. 

Hoje, não quero fazer um desabafo, mas 
·esclarecer e alertar. 

Peço que me ouçam com atenção. 

Falo para você que está em casa, no 
trabalho, na praça, para os pais e mães -- muito 
especialmente para os jovens, que devem estar à espera 
de esclarecimentos, pois sempre querem compreender 
tudo; querem, como eu a verdade. 

Esta é a terceira vez que venho à televisão 
eao rádio para tratar do mesmo assunto. 

Se eu já estou farto com este noticiário, 
posso imaginar que todos estejam. 

Mas preciSo pedir um pouco mais de sua 
atenção para ver se conseguimos acabar de vez com 
esses absurdos. 

A cada boato e especulação, a cada 
acusação falsa, remarcam os preços, o dólar sobe, a 
bolsa cai, e o País perde. 

E quem mais perde é quem menos tem. 

Os que ganham são os espertos, os que 
fomentam falsas denúncia~, os especuladores, os 
atravessadores, os cartéis que querem. manipular. os 
processos políticos, para auferir vantagens eleitorais e 
econômicas. 

Por isto, penso que é hora 'de uma vez 
mais alertar a Nação para as falsidades que se repetem 

e se acumulam, como capítulos de uma novela de 
mentiras absurdas, cujo enredo. não é obra do acaso, 
mas tem raízes em conhecidas atitudes revanchistas. 

A estes - aos que patrocinam essas 
atitudes -- !>fereço a mais·· legítima resistência 
democrática: o resultado vitorioso de· uma eleição 
presidencial, e ia opção clara de 35 . milhões de 
brasileiros. 

E vamos logo, a um exemplo dessas 
imposturas que lançam à opinião pública: chegaram 
agora ao cúmulo de dizer que as contas da minha casa _ 
- casa que pertence à minha família há 25 anos _ não 
são pagas por mim, e sim pelo Senhor Paulo César 
FIUias.· 

Para essa conclusão grotesca, violou--se o 
sigilo bancário e dist.orcen-se o resultado da vio.ação, 
usaram-se identidades falsas, aliciaram-se personagens 
.duvidosos, numa onda cujo único objetivo é o de atingir, 
com pretensas provas ou declaraçÕes levianas, o Chefe 
do Governo -- o primeiro President.e que o povo elegeu 
depois de quase trinta anos. 

Aliás, essa intriga da Casa da Dinda não 
tem o menor sentido .- pensem bem, se eu quisesse 
morar de graça com tudo pago, estaria morando ·no 
Palácio do Alvorada, pois, como sabem o Presidente 
tem o direito de viver lá, com tUdo custeado pelos cofres 
públicos. . . 

Eu, ao contrário, sempre disse, desde a 
campanha, que preferia morar na casa de minha 
família. 

É preciso dar um basta a este processo 
que só beneficia os carreiristas do escândalo, os 
derrotados, os que reagem às mudanças. 

Chega de acusações: aqui estão os fatos, 
aqui estão os doaunentos, aqui está a verdade. 

( ........ _-_ .............. __ .. _ .... _ .... _ .... ~_ ..... -
.... _ .. ~._ ..•.•.. : .................. .:. ..................................................... ). 

Falam· muito· de minhas ligações com o" 

empresário Paulo César Farias. 

Ele é uma pessoa muito conhecida em 
Alagoas e no País; dois. de seus irmãos têm mandatos 
eletivos, um é deputado federal e outro,' vereador, tendo 
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amizades em todos os setores _da vida_ nacional, coisa 
que muitos agora quere;m desconhecer. 

De fato, como já afrrmei, ele participou de 
minha campanha eleitox:al,e, nela, teve presença 
atuante. 

Por seu inter:médio; conheci lideranças, 
políticas, empresariais e industriais., , , 

Agora, é preciso, mais mna vez, deixar 
claro o seguinte: a sua vinculação comigo terminou com 
o fim da campanha eleitoraL' ' 

Depois de minha posse, deixei de ser o 
'Fernando e passei. a ser o Presideiite da República, 
dedicado totalmente àsminbas _atividades públicas de 
governante,. e somente a elas, todas as horas do meu 
dia-a-dia. 

, O cargo qut: ocupo exige que jamais 
deixe de agir e. pensar como Presidente da República, 

( . '. ' " . mesmo com pessoas com 'quem tive conVivência. 

Há cerca de dois anos, não encontro o 
Senhor Paulo César, e nem falo com ele. 

Mente quem afuma o cóntrário. 

Quero deixar claro, de-uma vez por todas, 
que não mantenho com o Senhor Paulo César Farias 
ligações empresariais ou de qualquer outra natureza 
que -possam _ beneficiar a mim ou minha família: nunca 
o alJtorizei, nem a quem quer que sejà, a utilizar o meu 
nome em assuntos de Governo. 

Vamos dar um basta a essas fantasias 
que estão construindo •. 

Como disse enfaticamente à Imprensa, 
nos jornais de 27 de outubro de 1990, (início de citação) 
"desautorizo parentes, conhecidos' e amigos a interferir 
em negócios do Governo; o fato 'de ser p~nte do 
Presidente, conhecido, do ,Presidente, amigo do 
Presidente não dá dir!::ito a eSSa pessoa ou a eSsas 

, pessoas de terem um salvo-~onduto; eles não têm 
delegação do Presidente para agirem seu nome" (fim 
de citação). 

Naquela _ ~casião, fui taxativo ao 
~ar que. a entrevista era um aviso geral a todo o 
Governo de ,que nenhuma autoridade poderia, ao deixar 

o posto, acusar o Governo de ser flexível com desvios 
administrativos, sugeridos por pessoas quê. se 
dissessem amigas do Presidente. 

Esse recado foi entendido e registrado 
pela imprensa com todas as letras. 

Que se investigue e puna, se for culpado, 
todo aquele que abusou de meu nome, de minha 
proximidade, de minha confiança. 

Sou eu o primeiro interessado no 
esclarecimento definitivo dos fatos; sou o primeiro 
interessado na verdade. 

, ,. Quero enfrentar os fatos 'de frente, de 
modo objetivo e responsável. 

, Por isto, posso dizer que, nunca antes, 
nenhum ,Go~erno colocou-se , como, este, à disposição 
para ser investigado, esmiuçado. 

• A determinação é de traJJ.Sparência, fiel 
aos id,eais republicanos é aos pJinCÍp~os democráticos. 

~e surgirem' denúncias novas, insutladas 
por 'essas mesmas intenções' escnsas, a atitude do 
Governo não se abalará.· . 

Pois eú e meu Governo nada temos" a 
e~conder; porque não nos falta corag~ para apurar o 
que for necessário e oferecer à sociedade a resposta 
correta às suas indagações. . 

Tanto assim que, surgindo as primeiras 
denúncias, muito antes da instalaçao da CP!, 
determinei a, abertura de inquéritos pela Polícia 
Federal e pela Receita Federal. 

Mas n,ão podemos, minha gente, tolerar o 
abuso, o furor denunciatório que atende somente a 
objetivos políticos subalternos, mesquinhos e, 
sobretuc:io, impatrióticos. 

Isto não! 

A opinião pública sabe separar ojóio do 
trigo, sab~ distinguir. o que é feito com . o intuito de 
servir ao País daquilo que é feito com a preocupâçáo 
dé servir a interesses inconfessáveis de seus autores. 

Abora é de extrema responsabilidade! 



A hora é de se pensar no país das 
aflições, e não no país das eleições. 

A hora é de trabalho! 

Com. ânimo . redobrado, segUindo os 
objetivos claros do social-liberalismo, vamos continuar 
o nosso projeto de mudanças. necessárias e urgentes. 

Sei que isto traz incompreensões; fere. 
interesses; provoca descontentamento dos privilegiados, 
dos que se aferram às vantagens escusas, àos que náo 
aceitam que o Governo trabalhe para a maioria, na 
bilsca da jUlitiça social. 

. Nesta busca, conto com uma equipe 
ministerial que todos reconhecem como uma das 
melhores .e. mais íntegras que o Brasilja""eIIÍ6l teve. 

É preciso perseverar, avançar; é isto que 
o puvo quer; é isto·que vou contiüüar fazendo. 

Por "isso mesmo, estou convocando o 
Congresso para que não tenha recesso e continue a 
apreciar os projetos e medidas fundamentais de 
modernização, e para que nio se interrompa o trabalho 
daCPL· 

Quero insistir. e deixar muito· claro: 
sempre fui e continuarei sendo rigoroso na apuração de 
denúncias que tenham. cODsist~ncia, sempre pedi pressa 
nas . investigações e sempre cobrei a punição "dos 
responsáveis. 

É o que estou fazendo neste momento~ 
com todo o empenho, diante ·da denúncia de que 
"funcionários, próximos a mim, recebiam beneficios de 
empresas privadas. 

Pelo caminho da lei, e só por este, temos 
. de chegar imediatamente aó final desse processo, pois o 
~aís não ·pode ficar à espera. 

Nãoa«:eito nem o povo a~tará crises 
fabricadas;." não podemos aODum a conduta daqueles 
que querem ganhar o poder pela" força do escãndalô de 
labórat6rio,dàqueles que se iludem "e peuam que a 
democracia ainda é frágil, d~queles que imaginam que 
.existem outros meios para chegar ao poder que não seja 
(, do voto popular. . 

Hoje, s6 temos um objetivo: a rota da 
democracia na busca da justiça social, que nos levará a 
uma vida digna para cada brasileiro. 

E "todos sabem - meSmo os que se 
opuseram a mim - que náo existe solução sem uma 
profunda reforma do Estado, sem uma mobilização" 
nacional para vencermos OS" problemas sociais, 
"alcançando a estabilidade econômica. 

Minha gente, 

Enquanto apuramos com rigor os fatos, 
enquanto trabalhamos no grande esforço de 
modernizar o país, procuramos também respeitar a 
cidadania e consolidar as instituições: não condenar 
sem que se julgue, não forjar provas, não mentir. 

Ao mesmo tempo em que o Governo 
continua a demonstrar, este ano, austeridade ímpar em 
seus gastos, adota políticas que se têm mostrado bem 
sucedidas, "tais como o amparo à criança, que tem 
esperança, o amparo à agricultura e o incentivo. às 
exportações, o que gerou emprego e colaborou no 
co~bate à inflação. 

Hoje mesmo, as -autoridades monetárias 
aprovaram proposta do Governo par~ regular os 
~onsórcios de automóveis .e a reabertura do crédito 
direto ao consumidor. 

Minha gente, 

A democracia. é uin sistema e~ que a lei 
deve ser respeitada acima de tudo. 

Foi essa opção dos países que deram 
certo, pelas sociedades que àcabaram com a miséria e. 
com o atraso. 

NeSse caminho correto nós já estamos, e 
~ele permanecerei até o final do Illandato que recebi do 
povo brasileiro. 

Enganam-se os que imaginam poder 
mtimidar~me com falsas denfuicias •. 

Nosso projeto de um Brasil justo não. 
pode e não será: iDtérrompido-•. 

Não há volta atrás, pois o pO'Yo i!IIuLc u 
que quer, e vai alcançá-lo com a bênção de Deus. 
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Collor avisa 

"Ganharemos no voto", proclamou on
tem o presidente Fernando Collor. no 

pronunciamento em cadeia nacional de rádio e 
TV, ao afIrmar que o processo de impeochmem 
não será aprovado pelo Congresso. "Enganam-se 
aqueles que pensam que vão cassar o mandato 
do presidente da República", declarou. critican
do a oposição por querer. "em 10 dias", aprovar 
a aceitação do processo de impeachmenl. 
em prazos que variam de 306 a 558 o 
Congresso não votou os projetos que considera 
essenciais à modernização do país. como a desregulamentaÇão 
cb; portos. o novo código de propriedade industrial, as .pro
postas do Emendão, a criação da Advogaaa Geral da União. 
.' Sem se referir explicitamente ao quórum de dois terços e 
10 voto secreto para' votar a aceitação do processo de 
impeachment. Collor classificou de "movimenros casuísticos" 
la proposta da maioria simples e do voto em aberto defendida, 
pela" oposição. E afirmou, peia primeira vez publicam.ente~ 
que não renunciará. ao citar: "~ossa geração política" já 
pagou' preço excessivamente alto pela renúncia de 1961", 
~erindo-se ao gesto de Jãn.io Quadros. Destacou que dará 
por encerrada sua missão e por cumprido seu programa de 
governo depois de sancionar os projetos essenciais. 

., Conor anunciou haver jt:terminado abertura de inquérito 
para apurar responsabilicio:;iks na emiss:l0 dos cheques fon
lasmasrutreados pela CP: do ;:~sc PC e acabou responsabi
lizando. sem citar I) I!on:e. c amigo e ex·sccrerário Cláudio 
Vieira: pela operação da compra dõ Fiar com cheq ue fantas
ma.. "Errei por coniiar den;<iis '~m peS50:lS G~le moslraram 
posteriormente não St:rem mere::edoras desta conliança.·' 

Muitas mãos e cabe-~~ paz-..tc!p<.ra:!J &. e:abJração do pro
nunciamento, mas a espm,1ól iÍor"aÍ ~ da ~:l!toria do próprio 
presidente. que dedilhou uma máqt6!:ié;li.:;' ~;o ~ri(ório do 

, 
paIS que 

Palácio da Alvorada. 00 sábado. O discurso com 
que Conor tenta jogar a cartada decisiva na defesa 
de seu mandato teve sugestÕes dos ministros Jorge 
Bornhausen e Ricardo Fiúza, do porta-voz Eteval
do Dias. dos advogados José Guilherme Vilela e 
Gilmar Mendes. e até do governador Antônio 
Carlos Magalhães, consultado por telefone. 

Peia primeira vez. o redator dos discursos 
presidenciais. embaixador Gélson Fonseca. fi
cou de fora. Ele chegou a elabOrar um esboço. 
abandonado na manhã de sábado porque o 

teIto exigia muitas filigranas jurídicas. Gélson irritou-se com 
a decisão e negou-se a participar da redação filUl, deixando 
de comparecer ao Alv.orada. Depois de percalços técnicos, a 
gravação do pronunciamento {oi concluída por volta das 
duas da madrugada de ontem, satisfazendo o presidente. 

A postura humilde de Collor, sem os arroubos habituais. 
já fora defmid'a desde o começo da semana. A idéia era 
colocar o discurso no ar na noite de sábado, com um trecho 
ao vivo - a parte em que se defende das acusações da CPI. 
Como o texto começou a ser redigido por volta de 16h. em. 
nome da perfeição adiou-se a veiculação para ontem. e aban
donou-se a: proposta de um trecho ao vivo. 

O pronunciamento foi redigido aos poucos. Collor usou c 
escritório do Palácio do Alvorada e escrevia um trecho na 
máquina elétrica.. submetendo-o depois a .Fiúza. Etevaldo. Gil
mar e \'ilela. que na maior parte do tempo esperavam do lado de 
fora. Depois de apro,,-ad.a a redação, o texto era digitado por um 
operador para um computador levado no final da tarde ao 
Alvorada. Acompanharam. a redação. mas sem dar palpire.. o 
diretor-aecutivo do Ibope, Carlos Augusto Monrenegro. o se
cretirio-geral da Presidência.. Marcos Coimbra. seu segundo. 
embaiudor Oro Maia. o chefe do Gabinete :Militar, Agenor 
Carvallio. e o presidente do .Banco do Brasil. Lafaiere Coutinho. 

Minhas Senhoras, meus Senhores. 
Durante todo o período de traba

lho da CPf me impus um silêncio do
loroso sobre as matérias ali analisa
das. 

imediata a cada uma (Ias acusaçoes 
feitas. 

ou constrangimentos ao trabalho que 
se realizava na comissão e fora dela. 

Todos bem podem imaginar o meu 
sofrimento durante esta fase. suporta
do graças à absoluta fé em Deus. 
. Essa postura. é verdad«; foi mwtas 
vezes questionada por aungos. conse
lheiros e cwxifum:s que imaginavam 
ser mais adequada minha resposta 

Permaneci inabalável na determi
nação'de me manter isento. apesar das 
calúnias. difamações e injusnças con
tra mim cometidas. 

Persisti neste propósito para que 
todos pudessem ter a c:erteza de que. 
em nenhum momento, {X>f força de 
intervenção minha nas mvestigaçõe5 
em curso. fossem criados embaraços 

Decidi-me hoje, momento que me 
pareceu adequado. vir à nação para. 
de coração abeno, analisar o processo 
polí~c.o e dar todas as explicações ne
oessanas. 

Responderei ao que creio, sincera
mente. sejam profundas injustiças, 
pré julgamentos e posturas nitidamen
te eleitoms, absolutamente inadmissi-



veis diante de episódios que podem 
o.o)mprometer decisivamente o destino 
co p;lís. .. 

Vamos aos fatps: em pnmeuo lu
°3itLoé in°triso deixar bem o daro que o 
,,~ ml" no no relatório da CPI existe 
:.0, ,jiml~ç:1o de que a operação finan
':eira feita para custear as despesas de 
minha calnpanha teria sido ilegal. ine
~istisse ou que tivesse afrontado qual
quer norma regulamentadora. a des
p-.:ito de eventuais insinuações. AI?esar 
disso. tenta-se. por todos os meIos e 
L1Jdos. passar à população versões 
in·:erídicas. maledicentes e totalmente 
inconsistentes para confundir a opi
nião pública e pôr em dúvida a condu
ia de seu presidente. 

Nào satisfeitos com essa fracassada 
investida.. partiram os meus opositores 
para questões menores: 

bOm. eu era deputado federal. por
UnlO am~'S de ser governador e presi
dente da República. quando precisei 
me dcsiazer de parte do meu patrimô
nio. Em Maceió. morava em imóvel 
composto por uma ·cobertura e apar
tamento imediatamente abaixo. Ad
quiri na planta e. ainda durante a 
construção. mandei que se fizessem 
modificações para adaptá-lo às mi
nhas necessidades. Passaàos ahruns 
anos resolvi vender a cobertura para o 
ficar apenas com o andar de baixo. No 
ato da venda. feita pelo .senhor: Paplo 
Cesar Farias:-ficou acertàdo que eu 
receberia o apartamento remanescente 
readaptado a nova situação. ficando 
por conta do corretor a admInistração 
da obra e o pagamento das odespesas. 
Por sinal, a reforma foi demorada, 
demorei a receber o apartarr.ent() 
pronto de volta. Assim. como ~J5 se
nhores e as senhoras podem ver, um 
simples caso de venda e reforma de 
um a'part.a~~nto o yir9u: ~as .~ãq.so d~ 
parlamentares da OpOSlçaO, uma de
núncia na CP!. 

O Presidente da República tem co
mo residências oficiais o Palácio da 
AlvoJada e a Granja do Torto. POde
ria estar morando num desses endere
ços. com todas· as despesas pagas, co
mo é de direito do presidente da 
. República. Mas sempre ·preguei auste
ridade no o Serviço Público e me pare .. 

ceu mais conve-i informaram-me 
niente continuar; que não havia 
morando na casa; instalações ne
da minha famí- .. cessárias para 
lia. arcando com: atender às nor
as minhas despe- mas de seguran
sas. Quando to- i . ça na Casa da 
mei essa decisão 1, Dinda. Era ne-

cessana a construção de alojamentos. 
Eu poderia ter dito que caberia ao 
governo arcar com as despesas de in.., 
fra-estrutura da residênCIa presiden
cial, com pleno apoio na lei. Mas, 
pensei, se assim agisse seria um con
tra-senso. Ora. se não optei pelo Palá
cio da Alvorada ou pela Granja do 
Torto para nã~ onerar os cofres públ,i
coso nao devena promover gastos pu
blicos na propriedade. Mandei então 
construir a mmha própria custa aloja
mento adequado para aqueles que me 
prestam serviço. Nesta construção, 
com a movimentação de terra e cami
nhões, uma parte dos jardins da casa 
foi afetada. Tive também que recons
truir as 'âreas danificadas. Meus ad
verSários na CPI usaram esse fato· pa
ra tentar enganar a opinião públ~ca. 
alegando que milhões de dólares le
riam sido gastos naquela obra. Mas 
esses números acabaraIIldesmentidos. 
forçosamente. diante da realidad~ dos 
fatos por aqueles mesmos que. mes
ponsavehnente. tin~am .àenuncia~o. 
Infelizmente. os meios ae comumca
ção deram um espaço mui~o maior às 
falsas denúncias do que à verdade. A 
minha casa é conhecida dos brasilei
ros. Eu abro nos fins de semana. como 
é notório. quando recebo \isitantes, 
populares e amigos. A casa eo ~s j~r
dins são típicos das boas resldenclas 
de Brasília. 

Todos sabem que aos domingos 
costumo fazer meus exercícios. Vou 
dirigindo o meu próprio carro até um 
bosque de eucaliptos. próximo da mi
nha casa. Num desses domingos sofri 
um acidente. Bateram no meu carro. 
Vocês devem se lembrar deste fato que 
foi amplamente divulgado. Mandei 
consertar, mas o carro não voltou a 
ser o mesmo. Pe- ~. vendesse a: V éra
di. então. ao meu ,I neio e compras-

. secretário que .~ se, com o dinhei-

ro da venda. um 
Fiat de menor. 
valor, mais sim
ples e mais bara
to. Isto foi feito. 
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SenacomF®
outro carro uSa
ram cheque com 
falsa identidade, 
c~amado cheque 

fantasma. descobrirei. Detenmnei à 
Polícia Federal a abertura de inquéri
to para apurar as responsabilidades 
deste e de todos os cheques chamados 
fantasmas. Existem no Brasil milhões 
de contas fantasmas em dezenas de 
bancos. como se descobriu no bojo 
das investigações. Determinei ~o. B~n~ 
co Central que tomasse prOVIdenCias 
imediatas para acabar com esta frau
de. Quero que os correntistas que usa
ram falsa identidade e os bancos que 
acolheram. essas contas sejam rigoro
samente punidos. Só assun.. comba
tendo na sua origem. acabaremos com 
esse crime. Hoje. qualquer um pode 
ser vítima desta irregularidade porque 
não é possível a todos nós conhecer a 
natureza espúria de um cheque. Asse
guro à naçao que tudo farei parol que 
nenhum dos eventuais culpados fique 
impune. e aqueles que tiverem burlado 
o fisco podem estar certos que terão 
de repor tudo. de acordo com ~s pena
lidades exigidas na forma da Iel. 

Sobre a questão que minha secretá
ria teria tido acesso a informações 
antecipadas sobre o bloqueio dos cru
zados novos. gostaria de puxar pela 
memória dos senhores e das senhoras. 
Logo depois do plano econômico um 
senador da oposição denunciou pes
soas que teriam se beneficiado com 
infor:nações antecipadas .. Naq aeIa 
época determinei de imediato que o 
Banco Central fornecesse todas as in
formações desejadas pelo parla;.nep
!ar. Os senhores e as senhoras devem 
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Q;IJ Wbrar das ima!!ens, fartamentt: 
veIculadas pela imprensa, pela televi
são. das montanhas de extratos ban
cários entregues ao senador. Pois é. a 
conclusão foi de que aquelas denún
cias eram infundadas. Até mesmo pes
soas distanciadas do governo reconhe
ceram que nunca na vida desse país 
um plano econômico foi decretado 
sem vazamentos de informação. Sem 
que ninguém. ninguém mesmo, tivesse 
sido privilegiado com informações. 
No caso específico da minha secretá
ria. alegaram que ela sacou. dinheiro 
no dia 13 de março. na antevespera do 
bloqueio dos cruzados novos. Isto é 
uma mentira. Aconteceu exatamente o 
contrário. Ela depositou dinheiro na 
sua conta naquele dia. Ea teve sua 
conta bloqueada. A denúncia foi feita 
de má-fe, com objetivos espúrios. A 
imprensa já recebeu os extratos da conta 
e um atestado do Banco Central pro
vando, de maneira inequívoca, que não 
houve o saque alegado. Esta foi mais 
uma calúnia pregada pelos meus : 
tores. iguais a dezenas de outras . 
minadas do teatro político que se criou 
em tomo da CPI. EnflDl. senhoras e 
senhores. minha secretária teve sua con
ta bloqueada. não apenas em um banco, 
mas em três ·outros também, como 
aconteceu com milhões de habitantes. 

Estas foram as acusações. Aí estão 
as respostas. Além destas, responderei 
de forma cabal, definitiva e absoluta a 
tantas quantas se:jam assacadas 

Minhas senhoras e meus senhores; : 
Sempre trabalhei pela verdade e pe

Ja transparência. Tanto que as investi
gações feitas só foram possíveis por
que, logo no início de meu governo, . 
tomei uma série de medidas, todas 
profundamente moralizadoras: 

:\c:~bei com os títulos ao portador e 
lim:~ei drasticamente o cheque ao por
ladJr. Foi isto o que possibilitou o 
rastrea!ilcn,to dos cheques. identifican
do. auavés· do endosso, os beneficiá
!lOS. 

S;:m ~stas medidas. tomadas. como 
dis:::~. no inicio de meu governo, ou 
sei:!. muito antes da CPI, ela não teria. 
chcg<!do aonde chegou. .• 

Sem estas medidas e de mumeras 
cutraspor mim adotadas para comba
ter as fraudes. e'átar desvios e coibir a 
sone~ação, não teríamos, como hoje 
temos, formas seguras de apurar res
ponsabilidades e punir culpados. 

Diante àisto. cabe a pergunta: Po
deria o p(esidente, que propôs a mais 
ri!!orosa lel!islação contra atos de 
cõrrupção. transigir -ou; mesmo de 
longe. ser conivente com o que se lhe 
deseja imputar? 

Nunca é de;; ~ do presidente, 
mais lembrar :,: .. conhecido do 
também que há 2.'~ presidente, ou 
anos atras, com" . amigo do presi~ 
todas as letras e dente não dava 
com-toda. ênfase.· direito a essas 
-declarei que o fa- pessoas de agir 
to de ser parente em seu nome.· 

.; O sistema presidéDCÚilista,. como é 
o nosso~· conceDtIa imensas e difICeis 
decisões· na pessoa. do presidente da 
República. 

Cada ação. cada decisão, afeta inte
resse, vontades e ambições. 

Essa soma de responsabilidades im
pede naturalmente o chefe do governo 
de tratar das questões do seu cotidia-
no familiar. . 

Relembro as medidas que adotei. 
para reafmnir o meu compromisso e 
do meu goVl:l1l0 com . a lisura e a 
moralidade na administração pública. 

FIZ e OODtinuarei fazendo tudo para 
acenar. Mas nem sempre se arerta em 
tudo. E." é clarO, cometi erros. Afinal, 
quem não os comete? . 

Errei por não ter imaginado o efeito 
das tentações Que movem os aproveita
dores. 

Errei por confm demais em pessoas 
que mostraram posteriormente nãó se
rem merecedoras desta confiança. 

Mas o que posso lhes afmnac é que 
minha consciência. em nenhum momen
to. aponta dolo ou má-fé nos erros que 
cometi. 

Resta então a grande pergunta: 
Quais os componentes que se conjuga
ram para tentar envolver, de fotma tão 
obstinada, o presidente da: República 
nestes Jamentá~ episódios? .. 

A resposta e: os mteresses contrana
dos. as ambições frustradas e a percep
ção pelos setores do atraso de que o 
programa modemizador de.meu gover
no, aprovado nas umas, vai dar certo! 
. Apesar dos exaustivos esclarecimen
tos prestados pelos meus aliados em 
todas as fases da CP!, demonstrando 
não haver qualqUfl' participação. coni
vência, tolerância ou respoDsabili~e 
de minha parte e apesar da conhecida 

de~ocomquemeru~use~ 
ponho a enfrentar quaisquer acusações. 
anuncia-se agora que qeve Stt proposto. 
pelos meus adversários. o impedimento 
do ~dente da República. 

E, pasmem! Falam até em mudar 
consagrados procedimentos regimen
tais.. ou seja. mudar as regI"dS do jogo. Já 
circuJam. com este objetivo. listas de 
assinaturas. de parlamentares onde al
guns. até desa\1sadamente. concorrem 
p~~'"a medidas casuísticas que violenta
n:-.m princípios fundamentais de direito. 

E qt;il (\ objetivo reJ.l. dos meus ad-
\er~'::;·:f)s? . 

Fi~ tentam. em 10 dias. cassar o 
liij.1<';iO do presidente da República. 
legitiü::.ldo pelo voto popular. 

1" ~T1tam. em ! O dias. cassar o manda
·to ~.: 'lresidente da República. quando 
555 ":.as aindJ. não foram suficientes 
p .. u<.! ,-!ue eles pernútissem aprovar a lei 
I :t' moderniz::lI;ào dos ponos. 

l'ent:un. em 10 dias. cassar o manda
:c j.o presider.te da República. quando 
~7 (lias !liio bastaram para que eleS 
_~oivC$St.'l!l \·our o projetJ de proprie

,;:lã\! industrial. 
Tentam. em 10 dias. cassar o manda

to do presidente da Repüblica. quando 
306 dias não lor<,lm sulicientes para que 
eh.'S· votassem a lei que regulamenta :l 
·\d'."\)C:ll:ia GerJI da C niào. 

Tentam. em 10 dias. ~assar o manda
tú jo pn:sidl!nte da República. quando 
~:i.) dias FI :-e ";1ssaram ~m tjue d~'S 
tivessem possibilitado a apreciação wn.._ 
c1usiva de tão relevantes matérias para ó 
futuro do país. no seu conjunto mnhe. 
cielas como Emendão. 

Não posso crer. não quero crer. QUe 
tenhaID ~uecido tudo e d~em res.: 
suscitar o~ jul~e~t~s ~uma~os. ~s 
processos mqulSltonms eos tnbunalt 
de exceção._ 

É engano imagInar que tenho des-· 
·medido apego ao podêr. 

Este sentimento têm aqueles que 
demonstram querer atropelar o pro
cesso democratico e a consolid2.ç10 
das instituições. 

Tenho, sim. sonhos, ideais e pro
gramas para o nosso país e a estes me 
apego com a mais legitima e prcf. urid~ 
determinação. 

Desejo legar ao meu sucessor uma 
sociedade moderna. justa e plural. b," 
seada na livre iniciatIva e na igualdade 
de oportunidades. . 



En~anam-se aqueles que pensaI? 
que vao cassar o mandato do presr· 
dente da República. Confio nos 
meus aliados, porque conheço a for
mação moral e pública daqueles que 
estão ao meu lado. Sei que não se 
deixarão intimidar pelas manifesta
ções or~anizadas, pelos que. pensan
do servrr, desservem ao país. 

Os homens de 
bom senso que 
analisarem os 
fatos com isen
çãode pai.~ões e . 
os verdadeiros 
patriotas esta
rdo ao meu la-
~. 

Ganharemos. 
no voto. 

Os brasileiros 
verâo que seus' 
representantes' 
resistirão às 
pressões e deci-

mó exclusivament~ com suas cons
ciências. 

Brasilla(DF)g 30 de junho de 1992 

11ma.Sra .. 

ANA MARIA ACIOLY GONES DE f-tELO 

Brasilia(DF) 

Prezada Senhora t 
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Só darei como encerrado a miiiha 
,missão, só darei como cumprido o 
meu programa de govemo, após san
cionar estes projetos. que permitirão 
legar às gerações futuras um país es~ 

.truturalmente diferente daquele que 
recebi. e capaz de se inserir entre as 
nações modernas do mundo. 

A nossa geração política já pagou 
. preço . excessivamente alto pela Te
Jlúncià de 1961. 

. . Porisse tudo e pela Ininha fé em 
" ~. Brasil justo e moderno, peço a 
. Deus que me d~_ sa~de. força,. que me 
conceda a paCtenCta; a humildade e 
perseverança para vencer esta traves
sia e dela tirar lições que nos ajudem 

,a construir o Brasil dos nossos 50-
. nhos. 

Boa noite! 

Em atençio a seu pedido de hoje, cum 

pre-nos informar-lhe que: 

(a) as intensas pesquisas até .agora promovidas em nossos re

gistros não apontara~ qualquer depósito em sua conta-cor-
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rente n~ 01.0047778, que tivesse sido realizado pe~o Sr. 

Paulo César Cavalcante Farias ou pelas empresas 

Jet e EPC; 

Brasil 

.(-b) estamos dando continuida.de aos levantamentos. de acordo 

com a sua solicitação. com o objetivo de prestar-lhe in-

formações definitivas a respeito. no menor prazo 

vele 

OI 

"'., ~r!~$ e'll f'aullii 
att.iIi!t C~i1l~O 

Ulal 

Atenciosamente. 

possi-
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A IM~RENSA BRASILEIRA: 

Desde o último final de semana, a Nação tem sido 

surpreendida e sobressaltada::: com noti'cias, no mínimo fan, 

tasiosas, sobre a conta-corrente da Sra. Ana Acioli, Se 

cretária:Executiva e pessoal, de muitos anos, do Excelen 

tissimo Senhor Presidente da ,República. 

Devo esclarecer a questão, na parte a mim concer 

nente. 

Há anos, enquanto Advogado, colaborador e assessor 

do atual Presidente da República, Oou~or Fernando Affonso 

Collor de Mello, venho opinando sobre suas aplicacões fi 

nanceiras, por vezes executando-as e, até, gerindo-as oca 

siQnalmente, mer~cedor que fui da confiança de Sua Exee

lencia durante o tempo em que estivemos jun'tos. Enquanto 

gerenciava tais recursos, fi-lo ao meu alvedrio. Durante 

esse tempo, com os resultados financeiros originados de 

tais recursos, supri a conta-corrente bancária de Dona 

Ana ACioli, objetivando ,a realizaç,ão de despesas de 

caráter pessoal do Excelentissimo Senhor Presidente da 

República. 

Quando necessário, e no f~ro apropriado, apresen 

tarei a documentação solicitada. 

Vieira 

35 
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Sal, há pouco, d~ urna 9ravide~ e de um p~rto de 
alto ~isco. Graças ~ Deus e aos médicos que nos assi~tirum, meu 
filho re~6m-na~ç1do e~tá passando bem de aaUóc Q eu 
conv;:l.lesccndo, ~1nda sou sérios riscos a cuid\ldos médicos. 

Hoje. a16m dos problomas de saOde, a1nd~ sou 
vitima dci~ r~pcrcusa;õ(',3 de 'Ult\~ publicaç.ão recente contendo 
torpC3 acusdQ5es e vilani3s trazidas à luz pbr urna pessoa a que~ 
súIr,pr l! aj \tdc.i, de~de que .j conheçi r ~ em quem sempro . <:lCpO!3 i te! 
minha confiança: o Sr. ~ranclsco Erlbarto Freire Frnnça. Para 
é~to :~enhor I con~.;egui. cmprl~go, gr<:Lt.i(i(!ação e r.lor~dia. DurC1.nte o 
per iodo e);; que me uet-viu, o Sr. Er lbarto nem sel!lpre po~tou-~e d.e 
fO:t"E"a condizente com a funç~Q, inc~usive praticandQ atos de 
comport~meJlto inadeqüado. Por estaG razões, ao ter conhecimento 
de ttiis fatos, o 3!a~têt d~s funções de minha cOI\fiança e, ~pgdar 
de> tudo, n~h') quel.-~:mdc pre1u(1icá-lo e ~ 1,ua família, não ~gl para 
quú " o lmpediz:.H:m decontlnuõ:ll:' aindil trabalhando no· et!lprogo que 
tinha, ou tomar qualquer m~dida adminiGt~ativa contra ala. 

Hão p05dGO ainda deixar de manifestar o meu o~p'.:\nto 
pCllo f;d:o d~ ter sabido pclü mosm~ publicaç~o qU(le~tZl P'~::;30a 
pediu demj~s~o do um emprego que, além 'do salário por êle 
decl<irfAào 8 lhe <l~Vt.1 «poss.l.bilidade de usar ~ ~partê:l.1::~nto 
funcicnCll l"aOdiantc um aluguclsimb61ico, nu-mI'lomento ett qUQ 
dificuldil~e~; econ6miças afetam tantos br~sil~iros, à procucil de 
mQradia a prnços compatlveis ••• E nais: que pediu sua dcmies~~ na 
võspera d~ üdiçào d~ ~Bvistl que publicou tAo absurdas acus~çGasl 

Quanto ~c supostas õantlncl:as a.le9ad~s pelo sennor 
Eriberto, de~laro o neguintc: 

1. Dentro 
Exc~lcnt1nsirno Senhor 
p~g;.\r.l.ento~ de caráter 
maic de dez ano~; 

mi~'as funções ~e absolutn cQnfianç~ 
~rcsidento da RenQblica, roal;~o 

pessoal daque~a Autôridads, que "faço 

do 
os 
ha 

2.. Vi~;ando !~cil1tar e ,-'\gilizar t~is pag:,.-:-,cnt.t:ls, 
ten~o utili ;: .. "do p~u'a t.~1\tc· élmintl,-" cOtita pesso~l no 1:)(U1Cf.SA, 
agéncl&l ür" .. r..i 1 i.J. !;ob o n:.1 ("1.6-004.777.8," conta aes.:1 onde CC1\~'t.a 
o ~~u no~e co~plcto ~ .0 ~~u número de c~da~t~o d~ Pes~oa ~l~ica 
do lnposto =.e Renc!a c..C?'f). Embor\l em. alguns t~lonárict-:; de 
chEH1Ul~~ t:Gnh~· np •. u:""2clo\) o'nomo ·de Z,!arla Cor:.~s ( O Go~e~ co r.lCU 
nome de C~~~d~). conGta ~~ ditoG talonári~s o meu nQ~cra de CPf. 
I~pcrtdnte iülotar e r~pf:t:ir: i); minh~' conta no a;'..!"1'CE;$.;\ é 
r e 9 istrada nç,l ~eu. .nC!:.le c.;or.lpl,eto e te:n onútloro do ~cu CPF; 
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3. A .fim CQl o;~c::-cer minl'1ah funções, espc.c if ic~~~ç~ 
a renl i. zLlç50 de d.e!.~pc:3<lS poz:ioaic do ExcGlont.iz~ir..o S(;hh~r 
Presidente da Rep6blic~, fazia, sampra que neees&~rio, a 
lovant3mento das necez~idndas do mesmo a solicitava 09 rocur50~, 
apcnan, tão som~nte e excluoivamento, ~o Ore Clâudio Vieira, 
então Sêcr~t5r.io Particular do Pre~idQnte; 0, port~ntof a p~S60~ 
quer con:o !õeria,na'Cural, egeria ~s. finanças do Dro Fernando Col.lo:: 
da MalloJ 

4s A cada um de ~eus pedldos~ como acima exponto p o 
Dr e cláudio ~ Vieiraprovide.nciava O necessArio supr il:!cnto dos 
fundos, todos segundo sei, oriundo~ dós recursos pessoais ~o 
Excelent1ssimo Senhor Presidente e que estavam sob o 
gerencia~ento do referido Ore Clãudio Vieira; 

50 Dentre as despesâs pêssoais do Excelentlssimo 
Senhor prasidênte~' por mim· realiz<:idas fft posso listar,: 

5a. dep6sitos peri6dicos na. conta-corrente da 
Pri~eira Dama, para seus 9ast~s pessoais; 

5b", transferênci~ para a Sra." Lede. Collor de 
Mello referent~s a paga~entcs de aluguel; 

Se.. trans:f'orêneias p~ra Sra.. Li11beth Monteiro 
de e~rvalho~ referentes a "pensão de caráter aliment1cio dos 
filhos .do Senhor Presidente; 

5d. transferências para,a Senhora Ana Luiza 
"'ollor de Mêll0 <=l i'f"""ul""' NP ""~!1.4,., "" ... -'" ... ~ ..... ~..,. ... _11\:_ ............. 1"::,,,-•.. ~,.~ ~ .; . • o_y ..... '#-oe_ ~~ ~ __ 1;;' __ W. 4W_4I>8~ __ .j),yO:O-_ "'1~ç;;. "'" __ --_ v 

Dre Fernando Coll.or de Mello g há têmpOSg veto. lhe enviando; 

5e. pagamento das despesas dos serviços a de 
manutenção da residência do Fresidante; 

questão .. 
Nada mais, np mo~entoi tenho a declarar ~anto a 

Paulo,. 30 de junho de 1992. 
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DESPACHO DA PRESIDÊNCIA 

Observado o artigo 218, do Regimento Interno, 

identifico ~starem satisfeitos os requisitos formais. 

Os Denunciantes comprovam as condições que os le
gitimam par~ o ato. 

As fIrmas estão reconhecidas. Juntaram-se documen

tos e arrolaram-se testemunhas, em obediência ao mínimo legal. 

Os fatos descritos atendem, em tese, os requisitos 

de tipificação, tendo sido apontadas as hipóteses legais. 

Há, portanto, condições de tramitação. 

Brasília, lQ de setembro de 1992. 

IBSEN PINHEIRO 

Presidente 



CONGRESSO NACIONAl 

RELATÓRIO FINAL DA 

COMISSÃO PARlAMENTAR MISTA DE INQU~RlTO 

Criada através do Requerimento nO 52192-CN. destinada a apurar 
-ratos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello 
referentes às atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
capazes de configurar ilicitude penal". 

Presidente: Deputado Benito Gama 
Vice-Presidente: Senador Maurício Corrêa 
Relator: Senador Amir Lando 

Brasma 

1992 



40 

s u M A R I o 

- Apresentação e agradecimentos 

- Requerimento n g 52, de 1992 

- Composição da CPI 

- Relação das reuniões realizadas 

- Documentos autuados 

- Introdução 

1. Abertura 
2 • . Esc1arecimento preliminar 
3. Natureza da função legislativa em matéria de CPI 

3.1 O objeto de investigação da CPI 
3.2 Publicidade e sigilo bancário 
3.3 Considerações finais sobre o trabalho desta CPI 

4. Metodologia do Relator 

Capitulo I: Síntese dos Depoimentos 

Sr. Pedro Collor de Mello 
Sr. Paulo César Cavalcante Farias 
Sr. Cláudio Francisco Vieira 
Sr. Takeshi Imai 
Sr. José Maria da Fonseca 
Sr. Luis Romero Cavalcante Farias 
Sr. Jorge Waldério Ten6rio Bandeira de Mello 
Sr. José Renan Vasconcelos Calheiros 
Sr. Luiz .Octávio da Motta Veiga 
Sr. Marcos Antonio de Salvo Coimbra 
Sr. Francisco Eriberto Freire França 
Sra. Zélia Maria Cardoso de Mello 
Sra. Marta Vasconcellos Soares 
Sra. Ana Maria Acioli Gomes de Melo 
Sra. Roberto Requião de Mello e 'Silva 
Sra. Rosinete de Carvalho Melanias 
Sr. Cláudio Francisco Vieira (2) 
Sr. Antonio Carlos Alves dos Santos 
Sr. Sebastião Curi6 Rodrigues de Moura 
Sr. Cláudio Francisco Vieira (3) 
Sra. Sandra Fernandes de Oliveira 
Sr. Valdo Hal1ack Sarguis 
Sr. Flávio Corrêa Rabello 
Sr. Renato Jorge Sarti 
Sr. Antonio Ermirio de Moraes 



~ . 

4'f 

Capitulo 11: CEME: um estudo de ca"so do "esquema PC" 

Capitulo 111: As atividades da Empresa de Participaç!o e ConstruçOes . , 
EPC, e o denunciado "esquema PC" 

Capitulo IV: A empresa Brasil-Jet e o denunciado "esquema PC" 

Capitulo V: Aspectos tributários do "esquema PC" 

Capitulo VI: Perfil de P. C. Farias 

Capitulo VII: operaçOes , externas de P. C. Farias 

Capitulo VIII: 
5 

A movimentação de recursos financeiros pelo "esquema 
P.C.Farias", seus operadores e destinatários 

1. O "esquema PC" . " 
1.1 primeira fase: a campanha presidencial 
1.2 Segunda fase: o inicio do Governo 

1.2.1 Plano Collor: o conhecimento prévio 
1.2.2 Os pagamentos das empresas do Sr. P. C. Farias 

para a família Collor de Mello . 
1.2.3 Pagamentos da EPC para assessores governamentais 

e campanhas pol1ticas 
1.3 Terceira fase: o surgimento das contas com titularidade 

falsa 
1.3.1 

1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 

As relaçOes entre as empresas de PC e aS "contas
l fantasmas" 

O Sr. P.C. Farias e as "contas fantasmas" 
O perfil e a identificação dos fantasmas 
A origem dos recursos do "esquema PC" e das con 
tas "fantasmas" 

1.3.5 O papel dos "fantasmas" nos gastos pessoais do 
Presidente Collor e de sua 'fam11ia 

1.3.6 A identificação dos depósitos na conta de 
Ana Acioli: novamente as "contas fantasmas" 

1.3.7 Os "fantasmas" e a Brasil's Garden 
1.3.8 O novo "esquema": os "fantasmas" depois da CPI 
1.3.9 O relacionamento financeiro VASP/P.C.Farias 
1.3.10 O relacionamento financeiro Rádio e Televisão ÓM' 

Ltda/P.C. Farias 
1.3.11 O relacionamento financeiro Paulo Octávio/contas 

1.3.12 
1.3.13 
1.3.14 

"fantasmas" ~ 
O "esquema PC~ e as campanhas po11ticas 
A Gráfica e Editora Tribuna de Alagoas 
O relacionamento financeiro entre o ~esQuema PC~ 
e integrantes da equipe. da ex-Ministra Zéli~ 
Cardoso de Mello 

Capitulo IX: A Operaç60 Uruguai 

Capitulo X: Dos fatores que possibilitam "esquemas" do tipo ~PC" 

1. O financiamento das campanhas eleitorais 
1.1 Os gastos de ·campanha 

f 



42 

1.2 Análise da legislação sobre financiamento eleitoral e 
partidário, e seu controle 

1.3 Propostas: limites de gastos, limites de doações, pena 
lidades e fiscalização financeira 

2. O ciclo orçamentário 
3. Proposta de criação de Comissão Mista Permanente de Fiscaliza 

ção e Controle 
4. Das alterações necessárias ao sistema financeiro nacional 

4.1 Legislação quanto à abertura de contas bancárias 
4.2 Projeto de lei, regulamentando a abertura de contas ban 

cárias 
4.3 Sigilo bancário 

4.3.1 Recomendações à Receita Federal 
4.3.2 Recomendações ao Banco Central do Brasil 

5. Sugestões para a modificação da legislação penal 

- Conclusão final 



43 

Tenho a honra de submeter, à Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito - RQN 52/92, sob a forma de relatório, o resultado do ingen

te trabalho realizado pelos Senhores Senadores e Deputados, seus inte

grantes, em esforço particularmenteirttensoj de contribuir para o es
clarecimento de ocorrências que enodoam a realidade brasileira. Esse 
trabalho só pôde ser ultimado graças à incondicional cooperação de 
inúmeras pessoas, destacando-se os Srs. Assessores e Auditores do Se
nado Federal e da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da 
União, do Ministério Público Federal, da Subsecretaria de Comissões do 
Senado Federal e de seu Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito, 

uma miríade de colaboradores dos Gabinetes dos Senhores Parlamentares, 
bem assim os servidores do Centro de Informática e Processamento de 
Dados do Senado Federal - PRODASEN. De todos a dedicação sem par e sem 
reservas serve de exemplo para o serviço público brasileiro. 

Não faltaram com seu concurso, para a boa consecução dos 
trabalhos, os Excelentíssimos Senhores Senador Mauro Benevides, Presi
dente do Senado Federal, e Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câ
mara dos Deputados. Sempre que solicitados, responderam com supina 
presteza os órgãos da Administração pública. 

Desejo ressaltar, ademais, que a colaboração espontânea de 
numerosos cidadãos - simbolizados na generosa participação do Profes
sor Antonio Houaiss - e muitíssimas en~idades de nosso País deu ex
pressão marcante à maturidade política do País e, em especial, de nos
so povo, a cujo apoio constante consigno imorredouro reconhecimento. 

Brasília, 23 de agosto de 1992 

Senador Amir Lando 
Relator 
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REQUERIMENTo NR 52, DE 1992. 

~enhot Ptesidente, 

Nos termos do art. 58, S 3 2 , da Constituição 
da República, combinado com o disposto no art. 21 e seu parágrafo úni
co, do Regimento Comum do Congresso Nacional, os Deputados Federais e 
Senadores que este subscrevem requerem a criação da COMISSÃO PARLAMEN
TAR MISTA DE INQUÉRl'lo, constituída por 22 (vinte e dois) membros, 
sendo 11 (onze) Deputados Federais e 11 (onze) Senadores, com igual 
número de titulares e suplentes, obedecido o princípio da proporciona
lidade partidária, dêstinada a, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) 
dias apura.r .fa.toscontidos nas., denúncias do Sr. PEDRO COLLOR DE MELLO, 
referentes às atividades do sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS, capazes 
de configurar ilicitude penal. 

JQS'l'IFI,C!AcAo 

Em sucessivas entrevistas a jornais, revis
tas, emissoras de rádio e de televisão, o Sr. PEDRO COLLOR DE MELLO 
tem feito várias denúncias contra o empresário PAULO CÉSAR CAVALCANTE 
FARIAS, ex-tesoureiro da campanha eleitoral do Sr: Fernando Collor de 
Mello à Presidência da República. 

Chama a atenção, dentre as inúmeras denún~ 
cias, devido à sua gravidade, a declaração do Sr. PEDRO COLLOR DE MEL
LO, pUblicada no Jornal do Brasil, de 18 de maio de 1992, da qual re
produzimos os seguintes trechos: 

... o empresário PAULO CÉSAR FARIAS montou, 
do Presidente da República, um verda
ministério paralelo, para cobrar 'pe
ou participação irregular sobre a li
de verbas públicas· 

em nome 
deiro 
dágio' , 
beraÇão 

............................................. 
W... Como o dinheiro utilizado pelo PC foi 
roubado, extorquido, levantado fraudulenta
mente, não há como evitar que recaia sobre o 
Presidente a suspeita de conivência, respon
sabilidade, ou, no mínimo, omissão. Afinal, 
ele está junto' com 'o PC nessa empreitada. w 
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Após ter recebido, em 15 de maio, cópias de 
dec1araçOes de Imposto de Renda do Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS, 
fornecida por pessoa nao identificada, o Sr. Pedro Collor de Mello diz 
que a sua análise preliminar deixa explícita a existência de flagran
tes discrepâncias entre a renda e os bens declarados por aquele empre
sário, e os sinais externos de .riqueza, manifestos em seu sofisticado 
padrao de vida, empresas, imóveis em geral, estranhamente omitidos nas 
informaçOes prestadas ao Fisco. A título de exemplo, foi relacionado o 
fato de nao ter a sua declaraçaode··lmpostoide Renda registrado a casa 
própria do Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS em Maceió, seu apartamen
to em um condomínio privado localizado no bairro de Cidade Jardim, na 
cidade de sao Paulo, propriedades e contas bancárias no Exterior. 

É assinalado, também, que as empresas Flora~ 
e BPC, de propriedade do Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS, que perma
neceram quase inativas no período de 1986 a 1988, surgem em 1989 com 
centenas de dólares. de lucros oficiais., : . 

. Com relaçao às rendas ... do Sr. PAULO CÉSAR CA
VALCARTB FARIAS, a revista Veja as compara com uma renda de secretário 
executivo, provavelmente menor do que o salário de um piloto da Bra
sil-Jet, sua empresa de taxis-aéreos: na declaraçao de 1981, o Sr. CA
VALCARTB FARIAS apresenta 'uma renda mensal, equivalente a apenas 
US$ 2.100,00 (dois mil e cem dólares norte-americanos). 

Segundo análises de tributaristas, as decla
rações do Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS nao resistem a uma perita
gem, séria, demonstram a clandestinidade de seus negócios e contêm ou
tros elementos explicitamente irregulares, que valeriam vários outros 
processos na Receita Federal. 

As denüncias foram reiteradas de forma mais 
completa na ediçao de 27 de maio de 1992 da revista Veja. A proposta 
de instalaçao de uma CPI mista justifica-se pela necessidade de o Con
gresso Nacional ·nao ficar omisso, diante da gravidade dos fatos denun
ciados. 

Sala das SessOes, em-27 de maio de 1992. 

HUMBERTO LUCENA 
EDUARDO SUPLICY 
GENEBALDO CORREIA 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
EDUARDO JORGE 
EDEN PEDROSO 
JOSÉ SERRA 
MAURíCIO CORREA 
JOSÉ PAULO BISOL 
JOSÉ DIRCEU 
LUIZ CARLOS HAULY 

PMDB 
PT 
PMDB 
PSDB 
PT 
PDT 
PSDB 
PDT 
PSB 
PT 
PST 
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Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. criada através do Requerimen
to n 9 52/92-CN, de 1992, destinada a apurar Wfatos contidos nas denún
cias do Sr. Pedro Collor de Mello referentes às atividades do Sr. Pau
lo César Cavalcante Farias, capazes de configurar ilicitude penal w• 

c O M P O S I C Ã O 

PRESIDENTE: Deputado BENITO GAMA 
VICE-PRESIDENTE: Senador MAURíCIO coRR!A 

'lmLAroR: Senador AMIR LANDO 

T I T U l A R E S 

SENADORES: DEPUTADOS: 

01) PEDRO SIMON •••••••••.••• PMDB 01) ODACIR KLEIN •••••••••••• PMDB 
02) ANTONIO MARIZ ••••••••••• PMDB 02) MARCELO BARBIERI •••••••• PMDB 
03) AMIR LANDO ••••••••••.••• PMDB 03) BENITO GAMA ••••••••••••• BLOCO 
04) lRAM SARAIVA •••••••••••• PMDB 04) JOSÉ MÚCIO MONTEIRO ••••• BLOCO 
05) ODACIR SOARES •••••••.••• PFL 05) JOSÉ CARLOS VASCONCELOS .BLOCO 
06) RAIMUNDO LIRA •••••••.••• PFL 06) ROBERTO JEFFERSON ••••••• PTB 
07) MÁRIO COVAS •••••••• $ •••• PSDB 07) MIRO TEIXEIRA ••••••••••• PDT 
08) VALMIR CAMPELO •••••••••• PTB 08) JOSÉ DIRCEU ••••••••••••• PT 
09) MAURíCIO CORR~A ••••••••• PDT 09) AÉCIO BORBA ••••••••••••• PDS 
10) NEY MARANHÃO •••••• " .••• PRN 10) ANTONIO CARLOS THAME •••• PSDB 
11) JOSÉ PAULO BISOL •••••••• PSB 11) JONIVAL LUCAS ••••••••••• PDC 

s U P l E N T E S 

SENADORES: 

01) FLAVIANO MELO ••••••••••• PMDB 
02) CID SABÓIA DE CARVALHO •• PMDB 
03) WILSON MARTINS •••••••••• PMDB 
04) EDUARDO SUPLICY ••••••••• PT 
05) ELCIO ALVARES ••••••••••• PFL 
06) DARIO PEREIRA ••••••••••• PFL· 
07) JUTAHY MAGALHÃES •••••••• PSDB 
08) JONAS PINHEIRO •••••••••• PTB 
09) NELSON WEDEKIN •••••••••• PDT 
10) SALDANHA DERZI •••••••••• PRN 
11) ESPERIDIÃO AMIN ••••••••• PDS 

CALBMDhIO: 

27.05.92 - Leitura. 
01.06.92 - Instalada a Comissao 
26.08.92 - Término do prazo. 

DEPUTADOS: 

01) FELIPE NERY ••••••••••••• PMDB 
02) JOÃO NATAL •••••••••••••• PMDB 
03)· HUMBERTO SOUTO •••••••••• BLOCO 
04) IBE~ FERREIRA •••••••••• BLOCO 
05) ELíSIO CURVO •••••••••••• BLOCO 
06) NELSON MARQUEZELLI •••••• PTB 
07) WILSON MULLER ••••••••••• PDT 
08) JAMIL HADDAD •••••••••••• PSB 
09) CARLOS AZAMBUJA ••••••••• PDS 
10) SIGMARINGA SEIXAS ••••••• PSDB 
11) SÉRGIO BRITO •••••••••••• PDC 



RELAÇAo DAS REUNIÕES REALIZADAS 

l- ReuniAo - Dia 01.06.92 

INSTALAÇÃO 
eleiçA6 do ~residente, Vice-Presidente e designaçAo do Relator. 

2- ReuniAo - Dia 02.06.92 

DISCUSSÃO E COLETA DE SUGESTÕES PARA O ROTEIRO DOS TRABALHOS 

3- ReuniAo - Dia 03.06.92 

AVALIAÇÃO DO ROTEIRO DOS TRABALHOS 

,- ReuniAo - Dia 03.06.92 

REUNIÃO SECRETA 

5- ReuniAo - Dia 04.06.92 

Depoente : Sr. PEDRO AFFONSO COLLOR DE MELLO 
Jornalista 

6 111 ReuniAo- Dia 09.06.92. 

Depoente: Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 
Empresário 

1- ReuniAo - Dia 09.06.92 

DELIBERAR SOBRE A PAUTA DE TRABALHOS DA COMISSÃO 

8'" ReuniAo - Dia 10.06.92 

Depoente : Sr. CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA 
Advogado, Procurador do Estado de Alagoas 

98• ReuniAo - Dia 11.06.92 

DISCUSSÃO DE REQUERIMENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO 

10- ReuniAo - Dia 16.06.92 

Depoente : Sr. TAKESHI IHAI 
Engenheiro Mecânico da Hatsuta Indústria S.A 
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lIa Reunião - Dia 11. .92 

Depoente: Sr. JOSÉ MARIA DA FONSECA 
Empresário na área de Comércio Exterior 

12& ReuniAo - Dia 11.06092 

Depoente : Sr. Luís ROMERO CAVALCANTE FARIAS 
Médico, ex-Secretário-Executivo do Ministério da Saúde. 

13 i1 ReuniAo - Dia 23 .. 06.92 

Depoente: ·Sr. JORGE WALDÉRIO TEN6RIO BANDEIRA DE MELLO 
Empresário da Brasil-Jet Taxi Aéreo e Mundial Aerotáxi 

REUNIÃO DE TRABALHOS 

15- ReuniAo - Dia 25 .. 06.92 

Depoente: Sr. JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS 
Advogado, ex-Deputado Federal 

16· ReuniAo - Dia 29 .. 06.92 

Depoente : Sr. LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 
Advogado. ex-Presidente da PETROBRÁS 

11 i1 ReuniAo - Dia 30.06.92 

Depoente: Sr •. MARCO ANTONIO DE SALVO COIMBRA 
Diplomata, Secretário Geral da Presidência da República 

Depoente: Sr. FRANCISCO ERIBERTO FREIRE DE FRANÇA 
ex-Motorista do Palácio do Planalto 

DISCUSSÃO DE REQUERIMENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO 
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20- Reuniao - Dia 010 

Depoente : Sr i ZÉLIA MARIA CARDOSO DE MELLO 
ex-Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento 

21a Reuniao - Dia 08. .92 

REUNIÃO SECRETA 

DISCUSSÃO DE REQUERIMENTOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO 

23- Reuniao - Dia 13.01092 

Depoente : Sr i MARTA VASCONCELOS SOARES 
Secretária da Brasil-Jet Táxi Aéreo 

Depoente : Sr A ANA MARIA ACIOLI GOMES DE MELLO 
Secretária Particular do Presidente da República 

Depoente : Sr. ROBERTO REQUIÃO DE MELO E SILVA 
Governador do Estado do Paraná 

26& Reuniao'- Dia 16.01.92 

Depoente : Sr A ROSINETE SILVA DE CARVALHO MELANIAS 
Secretária da Brasil-Jet Táxi Aéreo 

REUNIÃO DE TRABALHOS 

28~ Reuniao - Dias 21.01.92 e 30.01.92-

Depoente : Sr. CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA 
Advogado, Procurador do Estado de Alagoas 

Depoente : Sr. SEBASTIÃO CURIÓ RODRIGUES DE MOURA 
ex-Deputado Federal 
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30~ Reuniao - Dia 31.07.92 

Depoente : Sr~ SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 
Secretária da ASD Empreendimentos e Participações Ltda. 

31~ Reuniao - Dia 31.07.92 

Depoente: Sr. VALDO HALLACK SARQUIS 
Advogado da ASD Empreendimentos e Participações Ltda. 

32- Reuniao - Dia 04.08.92 

Depoente: Sr. FLÁVIO CORR!A RABELO 
Diretor da TRATEX Construtora 

33- Reuniao - Dia 04.08.92 

Depoente: Sr. RENATO JORGE SARTI 
Diretor Financeiro da CETENCO Engenharia 

34- Reuniao - Dia 07.08.92 

Depoente: Sr. ANTÔNIO ERMíRIO DE MORAES 
Diretor Presidente do Grupo VOTORANTIN. 

35- Reuniao - Dia 11.08.92 

REUNIÃO DE TRABALHOS, Discussao, Votaçao e Aprovaçao das Atas 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Documentos encaminhados pelo Sr. Pedro Col
lor, ao depor, em 3.6.92. 

Declarações de renda do Sr. P.C. Farias 
(87-91), encaminhados pela Receita Federal. 

Documentos encaminhados pelo Sr. P.C. Farias, 
ao depor, em 9.6.92. 

Depoimentos à policia Federal, de Pedro Col
lor de Mello, Laize de Freitas, Jefferson 
Araújo, Paulo Jacinto, Jorge Bandeira de 
Mello (encaminhados pela SPF/MJ). 

Depoimento, à Policia Federal, do Sr. P.C. 
Farias (encaminhado pela SPF/MJ). 

Documentos encaminhados à Mesa pelo Sr. De
putado Miro Teixeira. 

Procuração do Sr. P.C. Farias ao Deputado 
Odacir Klein. 

Declaração do Sr. P.C. Farias, de não-conhe
cimento da empresa DUPONT. 

Documentos enviados pelo Sr. Cláudio Vieira 
sobre afretamento de aeronaves e publicidade 
oficial 'da Presidência. 

Documentos enviados pela empresa OAS, desmen
tindo noticiário sobre envolvimento com o Sr. 
P.C. Farias. 

Documentos enviados pela empresa de auditoria 
Pitanga, Peixinho, Abreu S/C, à Construtora 
OAS, atestando inexistência de negócios com a 
TRATORAL. 

Documentos do Banco do Brasil e da Caixa Eco
nômica Federal sobre afretamento de aerona
ves. 

Documentos enviados à mesa pelo Sr. Takeshi 
lmai. 

Documentos enviados pelo Deputado Edésio 
Passos sobre denúncia envolvendo o Sr. José 
Carlos Martinez. 
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11 15 
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26.6.92 'Documentos enviados à mesa pelo Sr. José.Mâ
ria da Fonseca. 

26.6.92 . Documentos enviados à Mesa pelo Sr. LuisRo
mero Farias. 

26.6.92 "Atos constitutivos, contratos, alterações 
contratuais e balanços das empresas do Sr • 

. . :::? C. F a r i a s ~ 

26.6.92 DocumentO" da Caixa Econômica Federal sobre 
afretamento de aeronaves. 

26.6.92 Depoimento do Sr. Takeshi lmai à policia Fe
.deral. 

26.6.92 "Documento do Banco do Nordeste do Brasil so
"bre f ináneiarnento concedido à empresa TRIBUNA 

DE ALAGOAS. 

26.6.92 Dossiê ~o inquérito da Policia Federal, rela
tivo a Augusto Morbach. 

26.6.92' .Processo 'deconcessao de visto ao Sr. Guy de 
Longchamps(enviado pela policia Federal). 

"1' ' .. - .', 

26.6.92 Certidao da Junta de Comércio do Distrito Fe
"deral sO,bre a Mundial Aerotáxi LTDA. 

26.6.92 Contratos, fatu~as da Brasi1-Jet Táxi Aéreo 
iLTDA e 'da Mundiál Aero T~x i LTDA. 

26.6.92 Documentos da Telebrás acerca das contas te~ 
~iefônicas da EPC-e Hélio José Cury (SP). 

30.6.92 Documentos da SHELL sobre contratos com a 
VASP. 

30.6.92 Planos de vôo Brasil-Jet/Mundial - DAC/MAer. 

30.6.92 Documentos do BANCESA sobre contas da Sra. 
,.na Maria Acioli Gomes de Mello. 

30.6.92 

30.6.92 

30.6.92 

Documento da Karvasair propondo auditoria es
pecializada em empresas aéreas. 

Documentos enviados à Mesa pelo Sr. Renan Ca
lheiros, ao d~por. 

Documentos da FROMBRASIL (Contrato Social e 
alterações). 

.. 
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Documentos do Sr. Arno Glitz sobre omissão de 
autoridades federpis. 

Documentos encaminhados à Mesa pelo Sr. Lui's' 
Octávio da Motta Veiga. 

Documentos do Sr. Jorge Borges de sá (LABNEW) 
sobre Becton~Dickinson. 

Declaractão 
Narino, de 
P.C. Farias. 

e legalizaçao da notária Patricia 
Miélmi, 'sobre nao conhecer o Sr •.. 

Extratos bancários (BANCESA) da Sra. Maria 
Gomes. 

06.7.92 Documentos do Processo Judicial de Falência e 
Concordata óa Hatsuta Industrial S/A (envia
dos pelo Senador ~lcio Alvares). 

06.7.92 Cópia do contrato soo~al da Miami Leasing .e 
relatórios anua~s da.Miami Leasing.e da Parts 
Express. 

06.7.92 Cópia de oficio do Pre$ld,nt~ da Caixa EconO
.mica· Federal sobre a~retlainen~o de aviões (en
viada pelo Presidente da Câmara). 

06.7.92 

13.7.9,2 

13.7~92 

13.7.92 

13.7.92 

06.7.92 

09.7.92 

09.7.92 

Intimações, declaraçOes e relatório dos Audi
tores na Brasil-Jete MUi'rdiaL 

Fax da FROMBRASIL com comentários sobre o de
poimento de ·Takeshi'Imal à.P.olI'ciaFederal •. 

Parecer do SINDIFISCO sobre o' imposto deren.
da do Sr. P.C. Farias e de.suas empresas. 

Nota oficial do "Movimento pela Ética na Po-
11tica" 

Cópia da ação de Edson Lu'iz Peracchi. (ex.-· , 
BRASMÉDICA) ·contra a'. CEME e Sr. P.C. Farias.' 

Resposta da Brasil-Jet/Mundial à intimação do 
documento 40. 

Oficio do STF pedindo informações parains
truir AC-69-608~2-S'. 

Processo SF 009122/92-3 (8.7 •. 92), pelo qual o 
Procurador Geral da~ República envia cópia de 
ofício do Presidente do BACEN sobre sigilo 
bancário. 

,_ ... ~,.~_:...~.
---.,.~-........---
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'Relat6rio dos Auditores do Teu sobre os pro
:cessos de lici tação no Mi'nistério da Saúde e 
CEME. 

'C6pia de faturas da Brasil-Jet. 

C6pia de ~at~ras da LOCABRÁS (locação de vei
'culos) • 

C6pia de faturas de locação de veiculos da GM 
"Veiculos (DF). 

15.7. 92 'Documentos encaminhados pelo Governador Ro
berto Requião durante seu depoimento. 

15.7.92 Relat6rio' da'Caixa 'Econômica Federal (Oficio 
478/92-P), 'sobre 'deriúncias do Governador do 
Paraná.' . , 

15.7.92 'Aviso 597/GM,' dó Ministério da Saúde, respon
dendo ao ofIcio 47/92-CPMI-PC, com 2 anexos 
(c6pias dos processos solicit~dos pelorela~ 

','.tor) • " 

15~7 0;92 "Documeritô~', aiy'ersos:~mcaminhados à Mesa du
. rante o' ;de.poimen~odo Governador Roberto Re-
quiàoo " ' 

15.7.92 :Reguerimento·'do,'peputado:Vita,l do Rêgo, para 
convocação do "Sr'.' 'Jost Van Damme (ex-TELE-
BRÁS). ,. 

20.1.92 

20.7.92 

20 .};o 9,2 

21.7.92 

,C6pia id~' Càrteit.a·:dé, Trabalho ·:da Sra. Marta 
Vasconc~lci~.' '-,' " ' , ' , 

C6pias de 'depoimen'tos de empresários na Poli
cia Federal(Inq~é~ito sobre o Sr. P.C. Fa
r,).as) ede,fahiràs da EPC. 

Aviso 180~CM/6l1i 'do Gabinete Mi1itar-PR, com 
nota ofi~r~l sobre' as despesas com a Brasil's 

, Garden e _pagamento. ao Sr ,""Nehr.~!l9 Cesar. 

Carta,s , d~ 16/7/92, "do Sr. José Maria Fonseca 
(FROMBRASIL) com'çomentários sobre. o Sr. Ta
keshi Imai. 

ol)cio da Policia. Federal 205/92 (9.7.92) 
re:,spondendo ao 'of 1eio 41/92, com certidOes 
sobre viagens de uma série de pessoas ligadas 
ao "esquema PC". 

-~~.~_ .. -' .. ~ ", .... ~-_ .... ~ .. , .. _,_.~ .. -.,-"'.-
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Aviso de férias e passagens aéreas da Sra. 
Rosinete. de Carvalho ,Melanias. 

21.7.92 Oficio do Sr. Takeshi lmai ao Ministro da 
Justiça sobre a FROMBRASIL e o Sr. José Maria 

. da Foriseca. 

21. 7.92 

27.7.94 

28.7.92 

28.7. ~.2 

29.7.92 

29.7.92 

29.7.92 

2'9.7.92 

29 .• 7.92 

Oficio 1080/92/ BAC&N, esclarecendo sistema 
de abertura de contas bancárias. 

Documentos encaminhados pelo Sr. Cláudio 
Francisco Vieira (20 fls.) acerca dos recur
sos por ele administ~ados. 

Relat6rio da INTERPOL sobre as empresas do 
~r.'·p.C. Farias nos USA e os registros do 
S~ate o~Florida. 

Oficio 098t/92 {DPF1 (24.7.92) com relatório 
de lnvestigaçOes sobre os nome.s de deposi tan
tes nas contas da Sr~. Ana Acioli. 

C6pia de dois processos (SUCAM e campanha do 
dengue) do Ministério da Saúde, encaminhada 

,peiosr.' Antonio Alves dos Santos, ex-presi
:dente' da CÉME,' durante audiência pela sub-co
misslo, em 28.7.92. " 

Relat6rio de 'audi toria dos Auditores da Câma
ra e. do'Senadb sobr~".:os documentos da Brasil
Jet, da Mundial Aerotáxi LTDA. e da EPC. 

Of lcios' 'do' BACEN qUf!' encaminharam as informa
çOes bancárias reqlli'si tadas pela CPI e rece
bidas pelos Srs. Parlamentares (depositadas 
no. cofre)·. 

InformaçOes sobre ~!s' fOTmas de negociar ouro 
no . pais l.egalmente.encaminhados pelo Presi
dent:eda BM&F. 

Resposta 'ao 'ot'icio 90/92/CPI, com informaçOes 
sobr.e ... acompra de ma,lathion . (via FROMBRASIL), 
estoqu'e e conSumo ,"encaminhada pelo Minlstro 
da ·Saúde. . 

Documentos sobre convênios com a CEME, enca
minhados' pelo Laboratório Industrial Farma
cêuticó"de Alagoas ~/A - LIFAL. 
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29.7.92 InformaçOes solicitadas pela CPI sobre entra
das e saídas do país de Ironildes A. Teixei
ra, Fábio A. Pozzi e outros, encaminhadas pe
lo Secretário da polícia Federal /MJ. 

29.7.92 Cópia de inteiro teor do processo que conce
deu visto permanente ao Sr. Guy de Long
champs, inclusive contrato de prestação de 
serviços com a EPC, encaminhado pelo Ministro 
das RelaçOes Exteriores. 

30 ~ 7.92 Documentos 'encaminhados pela Pol ícia Federal 
IPl13/92/SR/DPF/DF e apensos): auto de co
lheita de material para exame gráfico dos 
Srs. Ricardo Campos da Costa Barros e Paulo 
César Cavalcante Farias. 

30.7.92 Aviso 526/TCU, de 10.7.92, encaminhando voto 
do Ministro Relator sobre a "loteria instan
tânea", da Caixa Econômica Federal (Processo 
TC n 9 001.367/91-1). 

30.7.92 Ofício n9 38/SG, de 16.7.92, do Secretário 
Geral da Presidência, encaminhando cópia au
têntica da declaração da Sra. Ana Acioli mos~ 
trada no pronunciamento do Sr. Presidente da 
República. 

·30~7.92 CertidOes do 29 Ofício de Notas, sobre procu
raçOes para compra e venda do terreno SML 10, 
Conj. 2, Lote 2 (Brasília, DF). 

30~7.92 Documentos encaminhados pelo Ex-Deputado Se
bastião Curió, por ocasião de seu depoimento 
em 29.7.92. 

30.i.92 

3.8.92 

3.8~92 

3.8.92 

3.8.92 

Carta do Banco SUDAMERIS informando que o Sr. 
Najun Turner não é correntista do banco. 

Diário Oficial do Uruguay, de 23.4.84, com 
estatuto da Alfa'Trading S/A e Lei 11.083, 
sobre sociedades anônimas de investimentos. 

Tradução juramentada do contrato Alfa' Tra
ding/Cláudio Vi,ira. 

Lista de nomes, telefonemas e açOes na 
ASD(SP), em julho de 1992, fornecida pela de
poente Sra. Sandra Fernandes de Oliveira. 

Cópia de fatura da Líder Táxi Aéreo, relativa 
a vôo SP/BSB/SP em 6.7.92. 
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Resposta de empresas acerca de faturas da 
EPC: Abaeté Automóveis LTDA ("assessoria ver
bal"), Central Açucareira ("assessoria ver
bal"), SA LeIo Irmaos Aç6car e Álcool ("as
sessoria verbal"); e, sobre contas do Sr. Na
jun Turner, dos bancos SUDAMERIS (nenhuma 
conta) e CREFISUL (nenhuma conta corrente, 
mas compra e venda de ouro, mediante cheques 
de outros bancos, entre 1.3. e 28.7.89). 

Oficio do Sr. Cláudio Vieira informando nlo
dispor-se a entregar documentos requeridos; 
oficio dos advogados Delmanto, Delmanto Jr. e 
Fernando Neves, com protesto contra retirada 
deles e do depoente, da sala da comisslo, em 
30.7. 

Documentos encaminhados pelos depoentes de 
4.8. (Tratex e Cetenco). 

Relatório preliminar (56 fls.) da Kroll Asso
ciates Inc., com respectivo Anexo (volume 
guardado à parte) e cópia da fatura, ao Sena
do, de ~/8/92. 

Cópia do recibo de compra de ouro, pelo Sr. 
Cláudio Vieira, ao Sr. Najun Turner; cópia do 
parecer Hallack sobre o "credit ag~eement~ 
entre o Sr. Cláudio Vieira e Alfa Trading SA 
(encaminhado pelo Sr. Valdo Sarquis Hallack). 

Oficio BACEN 92/1372, de 6.8.92, encaminhando 
resposta do Banco Safra e da BM&F sobre ope
rações de Najun Turner. 

Petiçao do Deputa~o José Dirceu, ao R~~ator; 
of~recendo impugnaçao do "credit agreement" 
entre o Sr. Cláudio Vieira e Alfa Trading SA. 
requerendo sua nao:juntada aos autos. 

Documentos 'remetidos pelo Sr. José Maria da 
Fonseca (FROMBRASIL) sobre titulos protesta
dos da Hatsuta Industri~l ·edo Sr. Takesh~ 
lmai. 

Resposta da Lider Táxi Aéreo aos o~icios 
181/92 e 197/92,~informando tarifas e preços 
de aeronaves e fornecendo cópia das notas 
fiscais da Brasil-Jet. 
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VI! 95 

VII 96 

VI! 97 

VII 98 

VII 99 

VI!r 100 

VIII 101 

VI I! 102 

VI! I 103 

VII! 104 

VI I! 105 

DATA 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

12.8.92 

13.8.92 

13.8.92 

13.8.92 

DESCRIçAO SUMÁRIA 

Da Secretaria de Polícia Federal, em resposta 
ao Of. 157/92, declarando inexistir registro 
de entrada e saída do Sr. François Meulan. 

Da Secretaria de Polícia Federal, em resposta 
ao Of~ 161/92, encaminhando cópia da sindi
cância envolvendo Opala da EPC, no Rio, que 
transportava filho do Sr. Presidente da Repú
blica. 

Documentos do Itamaraty, relativos à conces
sêo do visto de permanência do Sr. Najun Tur
ner. 

Documentos da CIPESA, relativos a 
bancárias com, o BMC, em 28.12.90, 
28.1.91, em resposta ao Of. 195/92. 

operaçÕes 
18.1.91, 

Ofício e 7 anexos remetidos pelo Sr. Renato 
Sarti, da CETENCO: estudo da EPC, contratos 
para a Linha Vermelha (RJ), contratos de fi
nanciamento com o Banco do Brasil é FINAME 
(BNDES). 

Cópia do Of. Presi 92/879, do Banco do Bra
sil, sobre financiamentos contratados por 
Omega Táxi Aéreo e por Schahin Cury Eng. e 
Comércio Ltda. 

Cartas ,do Banco SUDAMERIS solicitando dila
taçêo de prazo para responder aos ofícios 199 
e 211/92. 

Carta do Senador Nelson Wedekin, com cópias 
de artigos da revista VEJA, relativamente à 
afirmaçêo do Sr. Cláudio Vieira, no depoimen
to, acerca da posiçêo nas pesquisas, do can
didato Collor de Mello, em abril de 1989, e o 
empréstimo no Uruguai. 

Documentos contábeis da JR Higienizaçêo (di
ligência da Karvasair sob~e as empresas de 
táxi aéreo). 

Documentos contábeis da Construtora OAS (di
ligência da Karvasair sobre as empresas de 
táxi aéreo). 

Relaçêo dos processos de apuraçêo de irregu
laridades em operações de mútuos bancários 
para compra de equipamentos vendidos pela 
TRATORAL. 



VOL. DOe.NR 

VIII 106 

VIII 107 

VIII 108 

VII I 109 

VIII 110 

VIII 111 

VIII 112 

VIII 113 

VII I 114 

VII I 115 

VIII 116 

DATA 

13.8.92 

13.8.92 

59 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Relatório da subcomissao para exame das notas 
fiscais da EPC <Senador Maurício Corrêa e Se
nador Eduardo Suplicy) - anexos em volumes à 
parte. 

Of. Presi-92/1409, do BACEN, respondendo ao 
Of. 192/92-CPMI-PC, com relação à remessa de 
numerário, para o exterior, de empresas de 
táxi aéreo. 

13.8.92 Resposta da Secretaria de Polícia Federal, 
sobre as "general declarations" de diversas 
aeronaves, ao Of. 182/92-CPMI-PC (diligência 
da Karvasair). 

13.8.92 cópia do p~ocesso de visto de permanência do 
Sr. Najun Turner (encaminhado pela polícia 
Federal, em resposta ao Of. 153/92). 

17.8.92 Documento solicitado pelo Senhor Relator da 
Comissao ao Excelentissimo Senhor Ministro da 
Aeronáutica'. Altamente confidencial, a pedido 
do Senhor Presidente da Comissão. Conteüdo 
não descrito, pela natureza do documento. 

17.8.92 Documentos enviados pela Telebrasília, com 
informações sobre nümeros telefônicos de Bra
silia, anteriormente solicitados. 

17.8.92 Documentos enviados pela Serveng-Civilsan, 
ielativamente ao livro-diário e a documentos 
de caixa' (pagamentos a terceiros) - diligên';" 
cia Karvasair. 

17.8.92 Documentos encaminhados pela Itabuna Veículos 
referentes a serviços da EPC. 

17.8.92 Documentos encaminhados pela Wadel Transpor
tadora, contestando o poder da CPI em requi
sitar documentos contábeis (alega proteção às 
regras da concorrência e o fato de não ser 
autarquia" ou empresa püblica), mas coloca-ndo
se à disposiçao para eventual solicitação 
mais precisa. 

17.8.92 

17.8.92 

Documentos diversos relativos à locação da 
sede da EPC (contratos e recibos com o Sr. 
Luiz Misasi). 

Documentos encaminhados pelo Ministro da Jus
tiça, prestando informações solicitadas sobre 
admissão de empregados na Radiobrás. 
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VOL .. OOC.HIlII 

VIII 111 

VIII 120 

IX 121 

IX 122 

IX 123 

IX 124 

IX 125 

IX 126 

IX 127 

DATA 

17.8.92 

17.8.92 

17.8".92 

19.8.92 

20.8.92 

21. 8.92 

21.8.92 

21. 8.92 

21.8.92 

21.8.92 

21. 8.92 

DESCRIÇ10 S~~IA,' 

Documentos encaminhados pelo Banco do Brasil, 
sobre operações de contrat~çêo de crédito pe
la Omega Táxi Aéreo e pela Schahin Cury Enge
nharia. 

Do TeU: relatórios de auditoria e votos do 
TCU sobre a FCBIA/Alagoas, na gestêo da Sra. 
Fátima Borges (SOlicitação da CPMI). 

Do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento (Of. 594, de 23.7.92), com informações 
da Secretaria da Fazenda Nacional sobre in
vestigaçõesem curso relativas à EPC e outras 
informações sobre CPF's (solicitação da CP
MIL 

Ofício n Q 570/92-P, da 
ral, encaminhando cópia 
rio da "raspadinha", 
347/92-CPMI-PC. 

Caixa Econômica Fede
do processo licitató
em resposta ao of. 

Documentos originais sobre a Alfa Trading 
S.A. e as regras de funcionamento de correta
gem de câmbio, no Uruguai, encawinhados pelo 
Ministro das Relações Exteriores. 

Nota taquigráficas do depoimento do Sr. Paulo 
César C. Farias, na CPMI da VASP (Câmara dos 
Deputados), encaminhadas pelo Dep. Nilson 
Gibson, presidente. 

Cópia do livro caixa e do diário de AL Infor
mações 'e Sistema Ltda. 

Relatório final 
(com um anexo) e 
Subsecretaria de 
Federal). 

da Kroll Associates, Inc. 
tradução do relatório pela 
Edições Técnicas do. Senado 

Resposta do ex-Ministro Bernardo Cabral às 
questões formuladas pelo Sr. Relator. 

Autos de apreensão de documentos na BRATA, 
Transportadora WADEL e VIPLAN (encaminhados 
pela Karvasair Assessoria Aeronáutica). 

Contrato social da Tech-Air Táxi Aéreo Ltda. 
e relatório do livro de bordo da aeronave PT
OKV (encaminhados pela Karvasair Assessoria 
Aeronáutica). 



TOL. DOe.NR DATA 

128 21. 8.92 

IX 129 21.8.92 

IX 130 21.8.92 

61 

DESCRIçio SUMÁRIA 

Relatório final da Karvasair Assessoria Aero
náutica Ltda. e dos Auditores do Senado Pede~ 
ralo 

Relaç!o 
terior 
sil~et 

// 

das remessas de numerário para o eX
pelas empresas Mundial Aerotáxi, Dra
Táxi Aéreo. 

Laudo do CREA/AL, sobre a construçao do Mo.'" 
pital Geral de Alagoas, encaminhado pelo Se
cretário de Saúde de Alagoas. 
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BDlRD s Srs. Membros da 
CoaissAo Parlamentar Mista de Inquérito 
criada pelo Requerimento nD 52/92-CM 

CDRhecereis • rerl.de 
e • rerd.de rDS lijert.rl. 
JD. 1.32 

Com este relatório, concluem-se, nos termos regimentais do 
Congresso Nacional, os trabalhos da Comissêo Parlamentar Mista instau
rada para "apurar fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de 
Mello referentes às atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
capazes de configurar ilicitude penal". 

Antes de entrarmos na sua parte essencial - em Que apresen
taremos, minuciosamente, todo o conjunto de informaçOe~ obtidas no 
curso do inquérito, para, em seguida, analisá-las e, afinal, delas ex
trair as conclusOes ~ recomendaçOes possíveis e necessárias -, julga
mos conveniente formular algumas observaçOes preliminares reiativàs ao 
ambiente social e político do Brasil nos últimos três anos, bem assim 
a respeito da natureza, funçOes e finalidades de uma comissêo parla
mentar de inquérito. Essas observaçOes, com caráter e objetivo de es
clarecimento introdutório, servirêo para esboçar o Quadro genérico de 
expectativas que envolveu os trabalhos desfa Comissêo Parlamentar Mis
ta de Inquérito, a um tempo, e prevenir e desfazer equívocos concei
tuais da parte de. contingentes provavelmente numerosos da sociedade 
brasileira, em relaçêo a este assunto. 
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No âmbito da sua conturbada história pol!tica recente, a so
ciedade brasileira foi embalada, na campanha de 1989, pela promessa de 
limpidez e probidade, cuja esperança acalentou o sonho de vê-las, por 
fim, pre~idir aos destinos dos processos decisórios da Naçêo. 

A expectativa de um vento renovador foi largamente comprome
't'ida pelos fatos. Esperava-se que, do caos politico, econômico e so
c'ia-l',' o Brasil' retomasse, enfim, o caminho de um desenvolvimento orde
nado. Inundado por medidas de choque desde 15 de. março de 1990, o Pais 
viu-se'inetamorfoseado em imenso laboratório, sob um dilúvio de medidas 
provisórias - 141 em 1990 - que submeteram economia e sociedade a um 
verdad~iro teriemoto conceitual e operacional. O que s~ queria, após 
tal tormenta? Reordenamento e desenvolvimento. O que se obteve? Estag
naçà'oo . r'ecessêo' e' deterioração, não apenaseconôinica, mas , infelizmen
'te,' 'ago'ra; também moral. 

Confisco da poupança e brusca alteraçêo das regras de açêo 
econÔmica' e de operação financeira (Medida, ProvlsÓria 168/Lei 
,Ih 024/90) resul taram, após um prlmeiro momento de estupor, seguido de 
certo grau de alento, em frusiraç~o é desen~anto. 

Tomadó de assalto, o' Estado brasileiro, de indolente, foi 
transformado em' inopétante. A Medida Provisória lsb (Lei á.028/90) 
'realiióu uma' reformá administrativa que abriu profundas fissuras na 
estrutura do Estado e em seu corpo funcionál. Seo arejamento e a mo
dernizaçêo sêo exigências inadiáveis do Estado brasileiro, o resultado 
em 1990,'91 ~ 92 foi ~ediocre. Suces~ivas alterações da reforma pare
cem en~amirihar-se novamente pataa'cortsagração da poiitica da troca de 
favores e da 'proteção 'dos apaniguados. Sucessivos atos administrati-
'vos ; rotulados como reforma, acabaram por ferir de morte o que de me
lhor se '~oristruiu par'à o efetivo desempenho do controle interno do 
Poder !xecutiVo. O ser~iço público foi indiscriminadamente posto sob 
suspeita e sobre o funcionário suspendeu-se a espada de Dâmocles da 
'disponibflid~de,cujos 'e~eitos p~rnicio~os, a~te~ de ~razer economia e 
ef icác ia" trou'xeram me'd'o, angustia, recuo e insegurança • Ao servidor 



em sUf'si s 
recompensa. 

pediu-se dedicaçao e sacrifício, sem oferec~r motivação e 

A realidade objetivamente vivida, até hoje, clama ainda pe

los resultados anunciados e nao alcançados. 

Os indicios apontam para a acintosa montagem de uma operaçao 
intencional, com vistas a abrir um espaço, no âmbito da administraçao 
dos negócios püblicos, para que nele agis$em e ajam agentes internos e 
externos à gestao püblica, de modo a auferirem vantagens e beneficios 
ilícitos e ilegais. Corretores de verbas püblicas pululam, sem pejo, 
infiltrando-se até na mais comezinha das liberações rotineiras. 

Os alquimistas do "bolo de noiva" inventaram ou favoreceram 
um "ecossistema" próprio, um ambiente propício a que grassasse tal no
va espécie do gênero dos aproveitadores. 

Malgrado eventual bem fundad9 das intenções das medidas eCq;)

nômlcas e administrati~as adotadas após 15 de março de 1990, salta aos 
olhos que elas tornaram possível, na procela subseqüente ao confisco 
dos ativos financeiros e ao desmantelamento parcial do serviço públi
co, o descalabro especialmente da capacidade instalada de controle in
terno. À sombra da reforma administr,ativa, floresceu uma nova indús-:
tria d6 tr'fi~o de influências e da venda ~e facilidades, diante da 
imensidao das dificuldades criadas. 

Em torno do Presidente da Repüblica organizaram-se amigos e 
colaboradores de campanha que passaram a ser identificados como co
autores de um scri pt cujo enredo ~ra~mportante nao ignorar, mesmo a 
elevado custo financeiro e moral. Quem conhecesse o .fio da nova meada 

como desbloquear cruzados novos, como conseguir contratos com dis
pensa de licitaçao, como vencer concorrências, como colocar funcioné
rios em disponibilidade ou como evitar que o fossem, e assim por dian
te - passou a ser "mercadoria" pela qual empresários e tantos outros 
se dispuseram a pagar preços incríveis e injustificados. 
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o "conselho", a "assessoria" e a "palavra certa em ~ 
certo" mantêm-se como mecanismos de influência e controle, agora com 
novos atores e autores. As medidas governamentais desde 15 de março de 
1990 abrem-se como um gigantesco guarda-chuva, a abrigar zonas som
brias de captação de dinheiro e de aplicação duvidosa - decerto em na
da originais, se comparadas com o que a experiência acumulada já ensi
nou -, mas em volume e desp1ante inauditos, alimentados pela expecta
tiva, de seus beneficiários, de prosperarem enquanto não são vistos. 

o ambiente democrático do Pais, no entanto, e a vontade po-
pular, afinal ciosa de restabelecer sua soberania - no mais puro sen
tido da democracia participativa consagrada no parágrafo único do art. 
1 9 da Constituição Federal -, permitem e exigem que se busque corrigir 
e punir. 

É preciso mudar. Mudar é urgente. 

É preciso mudar a ética do Poder. 

o povo brasileiro está comprometido com esta mudança. 

o Brasil não será o mesmo apÓs a CPI, vaticinou o seu Presi
dente, Deputado Benito Gama, logo no inicio dos trabalhos, e acrescen= 
to~: "Nem nÓs seremos os mesmos", sugerindo a memória de um verso 
poeta Pab10 Neruda - "Nosotros yano somos los mismos". Transcorri 
apenas sessenta a sétenta dias, é permissível afirmar a procedência e 
o acerto daquelas previsões. 

Desenvolveu-se no Pais uma percuciente campanha de moraliza
ção. Tenho certeza de que essa pregação sincera e profunda nao foi nelill 
será em vao. 

A vocação nacional para a grandeza passa pela postura ética 
de cada cidadaoe de todos os brasileiros. A vantagem deve ser o re
sultado natural do esforço e do trabalho e nunca da esperteza. e 
trapaça. Construir a grandeza nacional nao surgirá por força da magia 
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que a palavra infunde, senão da ação concreta. Não surgirá da nol~e. 

para o dia, nem do simples desejo de que surja. surgirá do empenho da 

palavra transumida em obra que só o trabalho coletivo edifica. 

Pressinto um novo arrebol de decência no destino da Pátria, 
onde a Lei talhe condutas pela obediência e sagrado respeito a si mes-

ma. 

É preciso sonhar com as mudanças, que se movimentam em busca 
do progresso e da ordem, ostentados no lábaro que os noss~s corações 

embalam. 

A CPI foi um momento de purgação dos desvios de conduta ad
ministrativa, uma tentativa de pÔr a limpo parcela do lodaçal da cor
rupção que molesta a Nação. Um apelo da sobrevivência da virtude na 
vida pública. 

É preciso renovar a face do País. 

2. ESCLARECIMENTO PRELIMINAR 

A Nação aguarda imediata e rigorosa punição dos culpados. 

Julgar e punir foge à competência da CPI. Este é o mais no
tável equívoco que tem causado graves danos ao conceito, à reputaçao 
e respeitabilidade do Congresso Nacionai, como órgao do Poder Legisla
tivo Federal. A idéia de que uma comissão parlamentar de inquérito é 

uma entidade de caráter punitivo, dotada, para tanto, de força e poder 
para proferir sentenças condenatórias que ela mesma se incumbe de exe
cutar ou de fazer executar, mandando os culpados para a cadeia, é uma 
imagem passada talvez involuntariamente pela Imprensa e que não cor
responde à realidade. 
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Temos a forte impressão, recolhida da nossa experiência ~ 

tidiana e que nos ~ transmitida, também, pela leitura dos nossos prin

cipais jornais diários, de que esse equivoco se encontra muito disse

minado entre as várias camadas da população brasileira. Cumpre - e ur

ge desfazê-lo, a fim de que, posta a verdade sobre essa matéria e 

difundida tanto quanto for possivel, as comissões parlamentares de in

quérito sejam vistas, consideradas e julgadas, no desempenho de suas 

atividades constitucionais e regimentais, de modo correto e, assim, 

salutar à vida e experiência politica nacional do Bra~il. Denunciar é 

tarefa do Ministério PÚblico, cabendo ao Poder Judiciário julgar, con

denar e punir, ou inocentar. A sociedade exige que essas aÇões sejam 

céleres e eficientes. 

3. NATUREZA DA FUNÇÃO LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE CPI 

A doutrina é unânime em reconhecer que as Comissões Parla

mentares de Inquérito exercem função inerente à atividade do Poder Le

gislativo. 

Cumpre questionar, de inicio, como uma atividade investiga

tória, aparentemente estranha à f~nção legiferante, possa ser vincula-· 

da ao Poder Legislativo. 

Na divisão tripartite dos Poderes do Estado, a delimitação 

das respectivas funções não é rigida. Há, ao lado das funções p,reci

puas de cada um dos Poderes, outras não enquadráveis naquelas constan-. . . 

tes do paradigma clássico delineadopor.MONTESQUIEU, fato que levou 

PONTES DE MIRANDA a dizer que "não há, nem. nunca·.houve, perfeitasime

tria entre os órgãos e as funções". (C(Jmentário,s à Constituição de 

1946, Borsoi, Rio de Janeiro, 4 à edição, pago 363). 

Assim, entre as várias funções do Poder Legislativo, a par 

de sua função legiferante básica, devem ser assinaladas a função admi

nistrativa, que exerce, v.g., quando organiza seus próprios serviços, 



68 

a jurisdicional, Quando processa e julga autoridades por crime de res
ponsabilidade, a eleitoral, Quaodo elege Chefes de Estado, a de con
trole, quando toma contas do Poder Executivo, a de estabelecer forum 

I 

de debates, quando discute os temas de interesse nacional e procede a 
investigações sobre matérias de sua competência.' 

Por que a funçao investigatória, da qual as Comissões Parla
mentares de Inquérito constituem uma de suas manifestações, é inerente 

ao Legislativo? 

Porque, como instrumento de informaçao que é, em sua essên
cia, propicia o eficaz desemPenho das demais funções do Legislativo, 
constituindo-se em verdadeira funçao-síntese.: 

. I 

Foi certamente atentando para tal fato que NELSON DE SOUZA 
SAMPAIO observou Que a funçao de realizar investigações "nao é uma ta
refa isolada, mas, na verdade, corolário de cada uma e de todas as 
funções" (Do Inquérito Parlamentar, Fundaç&o Getúlio Vargas, 1964, 
pag. 3). 

Daí considerar a doutrina, univocamente, inerente ao Poder 
Legislativo a prerrogativa de realizarinvestigaçOes, ainda quando a 
Constituiçao e as leis sejam omissas a respeito. 

A tal ponto está assentado o referido conceito "que, nos tra
balhos da Constituinte de 1946, ALIOMAR BALEEIRO propôs a supressao da 
proposta de norma (afinal transformada no art. 53) que dispunha sobre 
a criaçao pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal de comissOes 

-
de inquérito, por considerar aquela norma "inteiramente supérflua" 
(Alguns Andaimes da Constitu;çlo, Aloysio Maria: de Oliveira Edi tor, 
Rio de Janeiro, 1950, pags. 135/136). 

Definido tao relevante aspecto --inerência das funções in
vestigatórias à atividade legislativa --passemos ao exame das espécies 
de investigações congressuais, necessário para se definirem as finali
dades das comissões de inquérito. 
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As investigações realizadas pelo Legislativo sêo de três--ca
tegorias, perfeitamente caracterizadas conforme sua natureza e funda
mentoo 

NELSON DE SOUZA SAMPAIO as denomina, com propriedade, de in
quérito parlamentar administrativo, inquérito parlamentar judicial e 
inquérito parlamentar politico-administrativo (op.loc.cit.). 

Na primeira categoria enquadram-se aquelas simples investi
gaçÕes realizadas no âmbito do Legislativo, como, v.g., as fundadas na 
competência congressual de organizar seus próprios serviços adminis
trativos (arts. 51, IV e 52, XII da Constituiçêo). 

Na segunda, estêo aquelas investigações em que ocorre a pro
duçêo de prova necessária à "decisêo judicialiforme", como diz PONTES 
DE MIRANDA (op. cit., pago 444): como exemplo de tais investigações, 
mencionamos aquelas destinadas à perda dos mandatos parlamentares 
(art. 55, I, 11 e 111 da Constituiçêo) ou para instruir processo de 
impedimento do Presidente da República (arts. 51, I, 52, I e 86). 

Finalmente, os inquéritos parlamentares jurídico-administra
tivos sêo aqueles que se destinam a fins legiferantes, de controle do 
governo e de informaçêo à opiniêopública, e que têm por fulcro o art. 
58, S 3Q , da Constituiçêo. 

Estas últimas investigações sêo competência das comissões 
parlamentares de inquérito propriamente ditas, que, por sua natureza, 
nêo julgam, nêo sugerem, nem aplicam punições a quem quer que seja, em 
face das irregularidades constatadas. 

É importante assinalar que tal categoria de investigações 
congressuais vem, paulatinamente, perdendo o caráter de auxiliar de 
função legiferante, para ser usada como instrumento eficaz de controle 
do governo e de informaçêo à opinião pública (cfr. ROBERTO K. CARR e 
outros, American Democracy in.Theory and Practice, 1951, pg. 335, 336, 
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apud JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, legi s Tativo: Poder Autêntico, Forense, 

Rio, pago 272 e 277). 

3.1 O OBJETO DE INVESTIGAÇÃO DA CPI 

Quais os fatos investigáveis pelas comissões parlamentares 

de inquérito? 

Todos os fatos que possam ser objeto de legislação, de deli

beração, de controle por parte das Casas do Congresso são investigá

veis. 

A doutrina e a jurisprudência, especialmente a norte-ameri

ca~~, muito rica em precedentes na matéria, desde que, no final do sé

culo· XVIII, se criou o primeiro investing committee (para investigar 

as causas da derrota do General ARTHUR SAINT CLAIR em combate com in

dios), têm entendido que nenhuma comissão constitui um fim em si mes

mo; ela deve sempre ser relativa a uma atribuição do Legislativo. 

Não importa que o fato a investigar esteja relacionado com 

negócios de ordem privada; desde que a investigação se justifique em 

termos de funções do Legislativo, reconhece a melhor doutrina que ne

gócios particulares podem ser objeto de comissões de·inquérito. 

Quando determinada atividade privada produza repercussões 

negativas no governo ou interfira na esfera administrativa, a legiti

midade de investigação congressual se torna ainda mais evidente, pe

rante a necessidade de as soluções legislativas serem produzidas com 

vistas a sanear irregularidades apontadas. 

A respeito de tais situações, merece citação o ensinamento 

de BERNARDO SCHWARTZ, que, comentando a Constituição dos Estados Uni

dos e se reportando ~ célebre Teading constitutionaJ decision, de 
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1881, KILBOURN VS. THOMPSON (103 us 168), assinala: 

Lo que está fuera del poder del Congresso, de 

acuerdo com la decisión de la Suprema Corte (Kilbourn 

vô. Thompsom, 104 ÚS 195 (1881) es examinar los asuntos 

meramente privados. En cambio, cuando un particular en

tra en tratos com el Go.bierno o sus funcionarios, sus 
asuntos no deben quedar inmunes a la investigaci6n (Los 

Poderes de7 Gobierno. Comentarios sobre Ta Constitución 

de 70S Estados Unidos, trad., Universidad Nacional Au-

tónoma de México, 1966, I, pág. 173). 

Igualmente, acerca da legitimidade da investigação legisla

tiva sobre situações de ordem privada, observa JOHN M. MATHEWS: 

Trate-se de fato relacionado com o público, em ge
ral, trate-se de fato relacionado com alguma pessoa, em 
particular, desde que incida sobre o âmbito da legisla~ 

ção, do controle, da fiscalização da aprovação, do jul

gamento das duas Câmaras ou de uma delas, é fato inves

tigável por comissão de inquérito, pois, como julgou a 

Corte Suprema dos Estados Unidos no caso McGrain vs. 
Daugherty, o poder de inquirir com processo de compul

são é essencial e apropriado auxiliar da função legis
lativa (The American Constitucional System, pág. 109, 

apud JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, op. cit., pág.273/274). 

Ainda sobre os fatos investigáveis pelas comissões parlamen

tares de inquérito, é importante observar que a Constituição Federal 

vigente (art. 58, S3 g ), da mesma forma que as Cartas anteriores, desde 

a de 1934, exigiu apenas que aqueles fossem "determinados", sem outro 

qual i ficat i vo. 

A tal propósito, assinalou o Senador ALOYSIO DE CARVALHO FI

LHO, em seu Parecer n g 411, de 1951, sobre o Projeto de Lei da Câmara 

n g 181, de 1948, pertinente às comissões parlamentares de inquérito: 
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Nêo qualificando o "fato" que é objeto do inquéri
to, apenas exigindo a sua inequ1voca indicaçêo, o cons
tituinte, em realidade, nada restringiu ou condicionou, 
de modo que, para os efeitos em vista, o fato tanto é o 
pertinente, como o estranho à atividade especifica do 
Poder Legislativo (avulso do Senado). 

Vale dizer, o fato determinado a ser investigado deve ter 
relaçêo com a atividade legislativa, quer a especifica, que é a legi
ferante, quer a de controle e de esclarecimento público de situaçOes 
relevantes para a vida política, econÔmica e social do Pais. 

No sentido de que a atividade legislativa constitui o funda
mento mesmo das comissOes parlamentares de inquérito, merece ser men
cionado, igualmente, conhecido estudo de OTACíLIO ALECRIM, publicado 
em 1954 no volume 151 da Revista Forense, sob o titulo "As ComissOes 
Congressuais de Investigaçêo no Regime Presidencialista (Métodos e Ob
jetivos nos Estados Unidos e no Brasil)", que assim aborda o tema: 

( ••• ) a concepçêo norte-americana, de que a inves
tigaçêo é pertinente toda vez que com o fato determina
do se acham relacionadas matéria ou dinheiros públicos, 
encontra entre n6s o mesmo ponto de apoio na disposiçAo 
constitucional (art. 65, nQ I) que atribui ao Congresso 
o poder de "votar o Orçamento". Mas, como conciliar têo 
restritos poderes incidentais com a imensa área de ma
térias (disputas industriais, depressOes comerciais, 
vida particular de homens de neg6cios, despesas de cam
panha eleitoral, arrendamento de serviços de utilidade 
pública, tratados comerciais, preços de mercadorias, 
propaganda comunista, operaçOes bancárias, abusos do 
poder econômico, politica monetária, escândalos de imi
graçêo, petr6leo e aquisiçêo de territ6rios, relaçOes 
de bancos privados com o Tesouro, corrupçêo de agentes 
aduaneiros tráfico de influência política nos neg6cios 



quérito? 

públicos, etc} que tem sido objeto do poder de investi
gar do Congresso nos Estados Unidos? ( ••• ) É que, muito 

simplesmente, todas essas investigaçOes, ainda que in

definido ou evidente um motivo político a considerar na 
propositura de muitos, mas envolvendo elas matérias que 
se situam no campo da legislação, pressupOem obviamente 
um futuro trabalho legilativo a ser elaborado pelo Con-
gresso, pois. este pode fazer, em relação aos 

de sua competência constitucional, todas as 
entender necessárias e convenientes (op. dt. 

assuntos 
leis que 
151/44). 

Quais os limites dos poderes de comissao parlamentar de in~ 

o poder da comissao parlamentar .de .. inquérito .n40 é ilimita- . . 
do, cor respondendo à competência do pr6prio LegislativQ,· sem invadir a 
dos demais Poderes do Estado e sem atentar contra os direitos e garan
tias fundamentais das pessoas, inseridas na Lei Maior. 

A Comissao limitar-se-á, pois, à investigação do fato que se 
enquadre nas atribuiçOes do Legislativo. 

o inquéri to parlamentar, que, como observa. JOSAPHAT MARINHO, 
tem origem, caráter e fim essencia+mente político ("Natureza e função 
pol1tica das ComissOes Parlamentares de Inquérito", Revista da Facul-
dade de Direito da Bahia, jan-dez 54, vol. XXIX, fasc1culo VII, 1955, 

pág. 41 e 44), nao julga, nem pune, p6r quanto ~.rece de ~tide~ juris
dicional. 

Os poderes que a Constituição confere às comissOes parlamen
tares de inquérito, próprios das autoridades ~udiciais, são apenas 
aqueles de investigação, nao os de julgar. 

Assim, à semelhança das autoridades judiciais, podem as co

missOes parlamentares de inquérito determinar diligências, requisitar 
documentos de órgêos públicos e determinar o comparecimento de teste-
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munhas. 

o entêo Deputado TANCREDO NEVES, em seu parecer de relator 

oferecido à Comissêo Parlamentar de Inquérito sobre as atividades da 

Comissêo Central de Preços, criada pela Resoluçêo n Q 94, de 19 de fe

vereiro de 1952, assinalou, com precisêo, a esfera de competência da

quelas comissões investigatórias: 

Nao cabe às Comissões Parlamentares de Inquérito 

classificar infrações e nem, tampouco, sugerir punições 

ou medidas cabiveis em face das irregularidades apura

das. O seu poder é de informaçêo e seu'exercicio tem 

por limite as esferas de competência do Executivo e do 

Judiciário. Escapa às Comissões Parlamentares de Inqué

rito competência para praticar atos que estêo afetos à 

jurisdiçêo de outros poderes. É o que está hoje assen

tado pela doutrina mais autorizada (cfr. Parecer do De

putado CASTILHO CABRAL, presidente da CPI sobre as ati

vidades da Comissêo Central de Preços, às emendas apre

sentadas ao Projeto de Resoluçêo n Q 362, de 1953, Re
vi sta Forense 151/103) • 

As comissões parlamentares de inquérito encerram seus traba

lhos apresentando "relatório circunstanciado, com suas conclusões. 

Por isso se diz que as comissões parlamentares de inquérito 

apenas concluem. 

É de esclarecer que as Cv~c~~5Ões nêo têm a natureza de sen

tença, no sentido do Direito Processual Penal, nem se revestem do ca

ráter de deliberações, no sentido do Direito Administrativo; sêo tidas 

como decisÕes "têo-somente do ponto de vista de lógica" (cfr. IVAIR 

NOGUEIRA ITAGIBA, "Aperfeiçoamento do Estado Democrático", Revista Fo
rense 141/63; PONTES DE MIRANDA, Comentários à ConstituiçUo de 7967 
cf t ., pág. 65). 
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Assinale-se, ainda, que o relatório, com as conclusÕes da 

comissao, nao é submetido à aprovaçao das Casas do Congresso, a quem 

descabe fazer incluir ou excluir dos mesmos tópicos ou trechos ou pro

ceder a quaisquer alteraçÕes, de forma ou de substância, razao pela 

qual JOÃO DE OLIVEIRA FILHO observa que "o relatório é peça da Comis

sao" (op. dt., pág. 291) 

Corno já referido, nao compete às comissões parlamentares de 

inquérito sugerir punições ou considerar fatos corno crimes, comuns ou 

de responsabilidade, capitulando-os. 

O Deputado CASTILHO CABRAL,. presidente da citada Comissao 

Parlamentar de Inquérito sobre as atividades da Comissao Central de 

Preços (especialmente relevante, inclusive por ter sido a primeira a 

funcionar sob o regime da Lei no. 1~579, de 18 de março de 1952), em 
seu já mencionado parecer às emendas apr~sentadas ao Projeto de Reso

luçao no. 362, de 1953 (tendo em vista ter avocado regimentalmente a 

relatoria, após o afastamento do relator, Deputado TANCREDO NEVES), dá 

os limites da competência daquelas comissões investigatórias, ante a 

existência de crimes comun~ e de responsabilidade e irregularidades 
administrativas no bojo dos fatos apurados: 

i preciso que se esclareça definitivamente o juizo 

do povo de que às comissões parlamentares nêo cabe mais 

do que investi9ar e informar; ao Judiciário caberá pu
nir pelos crimes apurados, assim corno ao Executivo com

pete castigar os responsáveis pelas irregularidades ad
ministrativas. apontadas. 

Só em um caso caberá ao Congresso punir os culpa
dos, estranhos a qualquer das Casas: quando for apurado 
crime de responsabilidade, vale dizer, quando for caso 

de impeachment.- Neste caso, porém, a tarefa da comissao 

parlamentar de inquérito é ainda de informar; sobre as 



suas informaC;Oes poderá Qualquer deputado ou QualQueJ:' 
do povo buscar a denúncia exigida pelo artigo 16 da lei 

. , J",:'-

n Q 1. 019~ 'de '1950, em face do Qual a Camara dos Deputa-
dos, nos termos do art. 19 do mesrnolestat~to, iniciará 

. ' \. 

o processo de illpeachllent, nomeando:."comissêo.especia~"", 
, '" ' ~. ' . " , ~ .', 'o'" ..,..' 

de Que trata o mesmo dispositivo legal. (Revista For~n~:~i:'" 

151/109). 

Embora. existam prestigiosas opiniOes em contr,ário (cfr. IVAR 
NOGUEIRA ITAGIBA, "Aperfeiçoamento do Estado D,emocrático", Revista Fo

rense 151/73; JOAO DE OLIVEIRA FILHO, op. cit., págs. 292/294), o en
te~dimento predominante na doutrina nacional é o contido no citado pa
recer do Deputado CASTILHO CABRAL: às comissOes parlamentares de in
Quérito nlo cabe a iniciativa de denunciar o Presidente da República 
por crime de responsabilidade. 

Tal denuncia poderá ser feita à Câmara dos Deputados por 
qu.alquer cidadêo, na forma do Que dispOe a Lei n Q 1.019, em 10 de 
abril de 1950, indicando cOmo provas aquelas produzidas na comissêo 
parlamentar de inQuerito, mencionadas no respectivo relatório ou ou
tras, que Queira ofertar. 

Havendo indicios da prática,pof Quaisquer pessoas, de cri
mes comuns ou ilicitos civis, apurados no bojo das comissOes parlamen
tares de inQuerito, serlo suas conclusOes encaminhadas ao. Ministério 
Público, para que promova, :Junto ao foro competente para apreciar tais 
il!citos, a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 

le2 PUBLICIDADE E SIGILO BANcARIa 

Resta examinar o problema do sigilo das atividades das co
missOes parlamentares de inquérito. 
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Como regra, as atividades das comissões parlamentares de in
quérito setêó pÜblicas, salvo 'delibeéação da maioria dos seus inte

grantes, na ~orma ~revista nos regimebtos das Casas Legislativas. 

NELSON DESOUZASAMPAIO~'manifestando preocupações, embora, 
com os illconvenientes:dos excessós~'áelpublicidade, especialmente a ir

radiaçêo. ou o televisionamento,' entEhid'e' 

,'1 -

l,," 

que os objetivos da investigaçêo parlamentar se
riam fuelhor salvaguardados'co~ a garantia de publicida
de do relat6rio"f'inal sempre, salvo se o contrário 

,,.., ',i : , ' " 

aconselhasse ase~u~ança do Estado ou a tranquilidade 
pública. Além' do: érelat6rio, outras peças do processo 
pOderiam serdadis aconhecetao público quando úteis 
ao seu esclarecimento fop.eit., pág. 44). 

E justifica sua opiniêo: 

(. ~'.) pÓder'-se:"'ia' lembrar que o inquérito parla
mentarmuitas vezes 'somente alcança seus objetivos de 

·controle do governo quando mobiliza, com presteza, a 
opiniêo pública. Sem essa rapidez de ação, a investi
gaçêo parlamentar perde muito de sua eficácia numa épo-

, , ., I 

ca em que o poder Efxecufi vo se torna cada dia mai s for-
.te ( D fi . 1 De ~ e i t. ).' : '. , :,' 

Também OTACfLIO ALECRIM obsérva sobre a conveniência de ser 
dada ampla publicidade aos' ~rabalho's 'das comissões parlamentares de 
inquérito,~em prol mesmo dos objetivos colimados: 

Todavia, ~mbora possam, por isso, realizar-se a 
portas fechadas, dia a dia se converte em permanente o 
regime de publicidade, o qual desperta o interesse da 
opinêo pÚblica e convócá.' nâ'turalmente o auxílio inesti
mável, quanto a informes;'daimprensa escrita (jornal) 
e falada (rádio). Assim, mesmo quando, por motivo de 
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conveniência e eficácia da ação investigadora, certos 
depoimentos são prestados de modo confidencial por pri~ 
vados, foram posteriormente entregues ao conhetimento 
do público, como ocorreu, por exemplo, durante os tra
balhos da Comissão Hofstadter, que em 1931-i932 inves
tigou o governo da cidade de Nova York. O regime de pu
blicidade, ressalvado, é'~bvio, quanto aos depoimentos 
suspeitos e tendenciosos, não oferece apenas a grande 
vantagem práti~a de carrear para a Comissão de Investi

gação informes ou provas vindas de fontes que, se não 
fora a divulgação dos fatos, não teriam podido eviden
temente cooperar com o Congresso. A publicidade enseja, 
por sua vez, a vigilância da opinião pública sobre a 
própria corduta das comissões, impedindo, pela censura 
e pela critica, o sucesso das investigações facciosas e 
abusivas (;,p. cit., Revista Forense 151/42). 

No que diz resp~ito ao sigilo bancário, em face do Poder Le
gislativo, em geral, e às comissões parlamentares de inquérito, em 
particular, a matéria foi ~isciplinada pela Lei n g 4595, de 31 de de
zembro de 1964, que dispôs sobre a Política e as Instituições Monetá
rias, Bancárias e Creditícias, criou o Conselho Monetário Nacional e 
deu outras providências. 

lei: 
Dispõem o art. 38, caput, e os 55 2 g , 3 g , 4 g e 7 g da citada 

Art. 38. As instituições financeiras conservarão 
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços 
prestados • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • o· •••••••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
S 2 g O Banco Central do Brasil e as instituições 

financeiras públicas prestarão informações ao Poder Le

gislativo, podendo, havendo relevantes motivos, solici

tar sejam mantidas em reserva ou sigilo. 
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S 32 As Comissões Parlamentares de Inquérito, no 

exercício da competência constitucional e legal da am

pla investigação (art. 37 da Constituição Federal e Lei 

n 2 1.579, de 18 de março de 1952), obterã~ as informa

ções que necessitarem das instituições financeiras. in

clusive através do Banco Central do Brasil. 

S 4 2 Os pedidos de informações a que se referem os 
SS 2 2 e 32 , deste artigo, deverão ser aprovados pelo 
Plenário· da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 
e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de Inquéri
to, pela maioria absoluta de seus membros • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••• 

S 72 A quebra de sigilo de que trata este artigo 
constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de re
clusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que cou
ber, o CÓdigo Penal e o Código de Processo Penal, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Tais preceitos legais se encontram em plena vigência, compa
tibilizados com a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, 
ressalvada a parte final do S 42 , que exige, nos pedidos de informa
ções protegidas pelo sigilo bancário, aprovação pela maioria absoluta 
das comissões parlamentares de inquérito, o que vem a colidir, fron
talmente, com o disposto do art. 47 da Lei Maior. 

Questiona-se, também, sobre a constitucionalidade da parte 
inical do mencionado S 4 2 do art. 38 da Lei no. 4.595, de 1964 - ne
cessidade de aprovação dos pedidos de informações sob o sigilo bancá

rio pelos Plenários da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal - em 
face do contido no art. 50, S 22, da Lei Maior, controvérsia, contudo, 
cujo debate não é pertinente ao objeto destas considerações. 
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Cumpre observar que o tema de divulgaçao de matéria sob a 

proteçao do sigilo bancário pelas Casas do Congresso foi apreciado em 
suas várias vertentes pelo Supremo Tribunal Federal em célebre Mandado 
de Segurança, impetrado em 1952 pelo Sindicato dos Bancos do Rio de 
Janeiro contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, que deferiu reque
rimento de Deputado no sentido de publicar no Diário do Congresso as 
conclusões da Comissao de Sindicância constituída pela Presidência do 
Banco do Brasil S.A. para apurar os atos e operações daquele estabele
cimento oficial de crédito entre novembro de 1945 e dezembro de 1951. 

No referido writ, que tomou no Supremo Tribunal Federal o 
número 1.959, afinal denegado, o Ministro NELSON HUNGRIA assim situou 

a questâo: 

Sr. Presidente, sabe-se que, perante a Constitui
Çao de 1946, o Poder Legislativo exerce certa funçao 
político-administrativa. O Senado ou a Câmara dos Depu
tados podem nomear comissões de inquérito, nêo só para 
verificaçao de situações de fato em tal ou qual depar
tamento governamental, com6 até mesmo para exercer o 
controle administrativo-financeiro. A lei que, em 1952, 

regulou o preceito constitucional, declara que essas 
comissões têm os mesmos poderes que tem um juiz de ins
truçâo criminal, embora nâo possam decidir como decide 
o juiz. Todas as diligências a que um juiz criminal po
de proceder, na conformidade do Código de ,Processo Pe
nal, lá está na lei, com todas as letras, poderá também 
a Comissao de Inquérito praticar, como seja, inquirir 

testemunhas, investigar sobre documentos, ainda os mais 
secretos, e torná-los públicos, segundo julgar conve

niente qualquer das Casas do Congresso. t o mesmo cri
tério da atual Constituiçêo italiana, que, por sua vez, 

se inspirou nas Constituições alema e austríaca e nas 

práticas anglo-americanas. ( ••• ) Jamais se ouviu dizer 

que o segredo profissional pudesse encobrir crimes ou 

atividades administrativas ilícitas. Nâo é indevassável 
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segredo algum, desde que, atrás dele, ou no seu bojo, 

haja um ilícito penal, ou civil ou um ilícito adminis

trativo (Revista Forense 148/172 e 173). 

No mesmo acórdão, o Ministro RIgEIRO.DA COSTA deu os limites 

ao sigilo: 

Perante a Nação não há segredos que possam ser en

cobertos por qualquer determinação que seja. Não há in

teresse de quem quer que seja que possa sobrepor-se ao 

interesse da Nação. O Poder Legislativo está agindo na 

sua esfera especifica, legítima; e com alto senso de 
conveniência pública, que se traduz na publicação deste 

inquérito. Isto é, a Câmara dos Deputados está dando o 

exemplo de correção perante o país, perante o povo. O 

povo tem direito à verdade, ao povo não se fala com 

evasivas, nem com mentiras. Ao povo diz-se a verdade, 
que é o conteúdo da conveniência pública. Ora, este 

Tribunal já examinou, e creio que por unanimidade repe
liu, a tese do sigilo bancário a pretexto de encobrir 
fatos criminosos. (Revista Forense 148/175). 

Sobre idêntico tema e precisamente se reportando ao citado 

Mandado de Segurança, PONTES DE MIRANDA assevera que 

Operações bancárias, contra a lei, contra a fortu
na pública, não gozam de sigilo algum (Comentirios ã 

ConsUtuição de 7967, com a Emenda n Q 1, de 1969, Edi-

tora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1973, tomo 111, 

pág. 63). 

Destarte, com suporte em tais entendimentos, e considerando 

que a doutrina reconhece que o dever de sigilo não é absoluto, mas re-



lativo, quando em confronto com o interesse' público, é de admitir pos
sa a C~missao Parlamentar de Inquérito inserir em seu relatório os fa
tos que tiver apurado. que envolvam a configuraçao de ilícitos penais, 
civis e administrativos, ainda que no bojo de operações bancárias, 
protegidas pelas reg~as contidas no art. 38 da Lei n 2 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964. 

Ademais, na hipótese de que pessoas abram e operem c~ntas 

bancárias sob falsa identidade, usando, inclusive, números de Cadastro 
das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - importante elemento de 
qualificaçao' - inexistentes ou pertencentes a terceiros, nao é possí
vel vislumbrar nenhum interesse a tutelar, público ou individual. 

Pessoas que nao existem no mundo jurídico evidentemente nao 
têm direitos a serem protegidos. 

No ,que diz respeito a fatos ou documentos pertinentes a ope
rações bancárias que nao envolvam quaisquer ilícitos, serao resguarda
dos, consoante a lei: mencionados no relatório, apenas genericamente, 
os documentos serao encerrados em sobrecartas lacradas, e arquivados 
com as cautelas regimentais. 

Repetindo: a faculdade. do Poder Legislativo de investigar a 
realidade assume contornos de um infungível dever, que deve ser cum
pridocom toda a frequência que se fi~er necessária. As comissões de 
inquérito constituem um dos instrumentos mais importantes e eficientes 
de que se valem os parlamentos na realizaçao de suas elevadíssimas 
atribuições e fins. Os parlamentos nao realizam unicamente a tarefa de 
elaborar as normas jurídicas, as leis lato sensu. A' essa finalidade se 
acrescem, cada dia, mais e mais importantes e indispensáveis, as de 
fiscalizar a açao do governo e de expressar as opiniões, os anseios e 
as reivindicações dos vários segmentos da sociedade neles representa
da. 

Tanto para legi'slar, como também para fiscalizar o comporta
mento dos agentes governamentais e, ainda, para interpretar os senti-
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mentos e as idéias da coletividade nacional, o parlamento necessita 
exe.tcer uma incessante atividade de estudo, de pesquisa, de coleta de 
informações. Essa atuação empenhada em conhecer a realidade é funda
mental à eficiência do parlamento. Para realizá-la, o parlamento uti

liza esse instituto que se criou e evoluiu historicamente, gradualmen
te: a comissão de inquérito. 

Vamos valer-nos, outra vez, da lição do eminente professor 
de Direito e respeitadíssimo homem público, o Senador JOSAPHAT MARI
NHO: 

Desse modo, a função de controle, que é essencial
mente politica, cresce de importância, não só no regime 
parlamentar de governo propriamente dito, como em todo 
sistema de que participem, investigando e deliberando, 
Câmaras provindas d9 voto popular. 

Através dela, o Poder Legislativo exerce alta mis
são de critica dos atos governamentais e de defesa do 
interesse coletivo, tão relevante quanto a tarefa de 
fórmular normas jurídicas, a que fornece, continuamen
te, valiosos subsidios. 

Além disso, em forma de ação, visando, geralmente, 
à análise de fatos determinados, concorre mais do que o 
trabalho legislativo ordinário, quando exercitado com 
sobriedade, para que os órgãos do Parlamento conquistem 
a estima popular, indispensável ao respeito de suas 
atribuições (op. loco cit.) 

Não podemos deixar de ajuntar, também, o que sobre essa 
Ques.tão escreveu JOÃO MANGABEIRA, c~ tado pe:"o Professor JOSAPHAT MARI

NHO nesse mesmo trabalho: 

Ao Poder Legislativo, a função que todos os dias 
lhe sobe de importânci~, como órgão máximo de represen-
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tação popular, é o de;!ir~ar as diretrizes políticas e 
o de exercer a fiscalização e o controle sobre os ou
tros poderes, constituindo-se para isso num foru,i aber
to à manifestação livre das correntes partidárias qu. o 
compõem, com um pode,r dramático mais forte' que o a". im
prensa, do rádio, ,ou do. comício. 

É útil também trazer ,A-. c.ol'a.ção o pensamento de PONTES DE MI~ 
RANDA, um dos mais importantes, jurisconsultos brasileiros de toda' 'a 
nossa história. Noticia ele: .: r 

As comissões de inquérito nasceram com os Parla
mentos, precisaram-se com o fortalecimento dele~; e 
chegaram ao máximo, de força onde a democracia inâiret~ 
conseguiu impor-se como instrumento eficiente,do' bem 
público '(Comentários" .. ~ à ·ConsUtuiç80· de 1961, . com • 

. Emenda' n Sl 1, de'" 1969.; 'tII,~,: 5.r> .'" . 
, ' 

~' " . . - ,,' . 

Finalmente, o testemunho' de notável estudiosa de DireitQ 
Constitucional, LEDA BOECHAT RODRIGUES, a respeit() da experiêilci~ n~~'" 
te-americana nessa matéria: 

A 17 de junho de ~957, a Corte Suprema tomou deci~ 
sões importantis'simas que abrem novaS perspectivas I no 
panorama das garantias das liberdades. civis nos EstaQo$ 
Unidos e a consagram, uma vez mais, como a "rod;t ~s

tra" dosistemacon.st:ituciol\alamericàno. "O pode,r" do 
Congresso:de realizarinvestigaçOes", disse a Corte pe
la voz dG' Chief~Justice' Warren'," "é inerente ao processo 
legislath,o". Este poder é amplo. Abrange os inquéritol 
relativos à· administração das leis'existentes, alsi. 
como as leis propostas ou poss~velmente necess'rlas. 
Inclui pesquisas' sobre os defeitos do nosso' sistemaso
cial, econômico-ou político, a fim de possibilitar ao 
Congresso' :remediá-los. Compr,eende provas nos departa
mentos do Governo Federal para trazer ·à luz a corrup-
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ção, a ineficiência ou o desperdício. 

... Parece-nos que o substantivo ~ inquérito ~ é uma das causas 
do ,.equivoco popular .a respeito do verdadeiro papel das comissões par:~ 
lamentares. d-e inquérito. Ele tem um matiz semântico um tanto ambíguo, 
talvez por se associ.ar, no esp1rito das pessoas, a questões criminais 
e ·policiais. Por isso é preciso insistir, dando a este relatório um 
opottuno caráter didático, em que a puniçao de delitos eventualmente 
,apllr,ados ,no curso dos trabalhos de uma comissao parlamentar de inqué
rito é atribuição do Ministério público (promotorias e procuradorias 
de justiça) e do Poder Judiciário, e nao da. comissão parlamentar de 

i,nquér i to .• 

. Mesmo quando se verifica, nos trabalhos de comissão parlB
·I:ll.~ntar:. de· inquérito, a ocorrência d.e crime de responsabilidade, por 
paI>1;;·e. das .autoridades .máximas do Poder Executivo - o Presidente da Re
pública e os Ministros. de Estado-,,' nao é a ela que cabe promover a 
ação punitiva devida - no caso, a denúncia à Câmara dos Deputados para 
a.instauração, se for do Presidente da República o ilícito praticado u 

de processo de afastamento (impedimento, ou impeachlllent) e ulterior 
julgamento. 

3.3·· CONSIDERAçOES FINAIS SOBRE O TRABALHO DESTA CPI 

, ~., ,_. J'ulgamos necessário, indispensável mesmo, proceder - de modo 
pr:e1,ir.'!inar:' ::-, ,a. essa, def.iniçao do papel das comissões parlamentares 
inquéri.to, a, fim,· repetimos, de que nao se vejam frustradas expectati= 
vas)- .. que se nao justificam, quanto ao alcance do poder e das atribui= 
.ções a elas cometidos pela Constituiç,~ ~ede;ral • 

.. ~ \ • " '. i 

Cumpre'também dizer que esta Comissêo Parlamentar de Inqué
'r,ito'"do Congr,esso Nacional procurou cympJ;'ir, e julga ter cumprido u o 
méli s." f.ielmente possível os seus deveres. l nvest ~gou até onde lhe foi 
possível in.vestigar. Os autos, nu"erosos e volumosos, em que se guar-
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dam e reúnem os depoimentos e os documentos das mais variadas espécies 
colhidos ao longo das suas atividades, dão prova de que foi ingente o 
trabalho realizado. 

Incumbe, agora; ao Ministério Públi'co, principalmente, con
ferir conseqüência prática e legal a .esse gigantesco trabalho realiza
do por nossa Comissão, deflagrando as ações criminais que serão pro
cessadas pelo Poder Judiciário. 

regada 
centar 
possam 
fim de 

Devemos, ainda, na condição, muito honrosa por isso que car
de,imensa responsabilidade, de relator desta Comissão, acres
uma explicação, a fim de prevenir e obviar incompreensões que 

'. . . . ,. , ." 

i~justiçar o trabalho desenvolvi~o por ela. Instaurada com o 
apurar ilícitos eventualmente cometidos pelo Sr. Paulo César 

Cavalcante Farias, conforme os t.erm.os do Requerimento n fl 52/92, esta 
Comissão em momento algum, a pê!:r~i,r da sua consti tuição e durante o 
tempo todo de suas atividades, até ao momento culminante da elaboração 
deste re.l~t6rio, procedeu movida~'or' qualque~' sentimento de prevenção 

, . 

pessoal ou política, e sem nenhum outro intuito que não fosse o de en-
contrar as verdades exigidas pela Nação - de que a Comissão, enqua~to 
redução expressiva do Congresso Nacional, é representante legítima. A 

• • ) • • I 

ampliação do universo das investigações, que, de modo. incontornável, 
levou a direções inesperadas e mesmo, de início, insuponíveis, e aca
bou envolvendo nelas outras pessoas, entre a~ quais a do Sr. Presiden
te da República Fernando Collor de Mello, deveu-se exclusivamente às 
ocorrências incidentais de ta·is it\testigações. Foram as referências 
feitas pelos depoimentos colhidos que obrigaram a Comissão a dirigir 
as investigações para rumos ant~s ~ inici~lmente nem sequer imagina
dos. Não podia, nem pôde, evidentemente, a Com'issão desviar-se de tais 
rumos, sob pena de negar-se a si mesma, de faltar aos seus deveres, de 
simular ignorância, de dissimular conhecimentos e noticias colhidas de 
forma clara e irrefutável: sob pena, enfim, de trair a confiança nela 
depositada por toda a Nação. t preciso deixar claro, bem claro, esse 
ponto, para que não haja dúvidas quanto à isenção e desprevenimento 
políticos da Comissão, integrada, como o exigem a Constituição e o Re
gimento do Congresso Nacional, por parlamentares das várias correntes 
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partidárias representadas no Congresso. 

Ao terminar estas considerações introdutórias, que podem ser 

úteis à compreensão da natureza e da finalidade das comissões parla

mentares de inquérito, convém fique perfeitamente posicionado o se

~uinte: antes mesmo de serem auxiliares da atividade legiferente do 
Estado e de se constituírem poderoso meio do controle do Executivo, 

tais comissões investigatórias existem em prol da inarredável necessi
dade de informar o povo, de onde emana todo o Poder, através de seus 
representantes no Legislativo, sobre fatos cruciais da vida nacional, 

a merece.rem reparo. 

E, no exercício dessa tarefa, as comissões parlamentares de 
inquérito apuram, indagam, inquirem, sindicam, se deslocam aqui e ali, 
garimpando informações, recebendo e sintetizando dados, reunindo, 
classificando e sistematizando documentos, cotejando-os, inter-rela
cionando-os,avaliando-os isoladamente e em face do universo das pro
vas, afastando as viciadas e coligindo as contraprovas necessárias, 
devàs'sando o que a má-fé ou o temor procuram ocultar, superam as difi

culdades naturais das investigações e também as adrede criadas, indu
zem, deduzem, inferem, concluem, tudo para levar ao povo uma visão 
completa e verdadeira de determinada situação da patologia política, 
econOmlca e social. 

4. METODOLOGIA DO RELATOR 

A comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída com o ob
jetivo específico de apurar as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello 

contra o Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 

No exercício da função de investigar os atos do Poder Execu
tivo, a Comissão debruçou-se na tarefa de perseguir a realidade, des

vendando os fatos, para que a verdade emergisse, cristalina e límpida. 
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Mediante ação coordenada, a Comissão atuou com perseverança, 

na consecução estrita de seus objetivos primordiais, que nada mais 

eram do que os "atos denunciados pelo Sr. Pedro Collor de Mello". 

Buscar fatos deterrninad6s não era, por outro lado, buscar 

fatos previamente determinados, ·oú ~eja, cujos limites estivessem de

marcados a pri ari • 

A realidade é, não raro, incognoscível; mas a investigação é 

capaz de dissecá-la e apropriar-se de aspectos que 56 a razão é capaz 

de desvendar. Nesse sentido, a investigação levada a efeito pela Co

missão' foi descobrindo o objeto das denüncias e, aos poucbS. apreen

dendo a t'eia, inicialmente invisível, que une fato a fato, pessoa a 

pessoa e fatos a pessoas. 

Nada abalou a perquiriçào, que lançou sua proa de determina

ção na busca incansável da verdade - a verdade em si mesmaw a mais pu

ra verdade - e' o fez por imperativo de consciência que o dever impOe? 

Na traj~t6ria das investigações, a Comissão deparou fatos 

relevantes que guardam reiações intrínsecas com o objeto inicial da 

Comissão, fatos que apontam para práticas ilícitas, as quais nlo podem 

ser ignoradas, mas, ao contrário, têm que ser realçadas. 

Seu empenho e compromis~o funcionais levaram a CPI a anali

sar os fatos e a propiciar o conhecimento deles, sem subterfú9ios, ex

pondo-os à apreciação e à critica públicas, porque o povo tem o direi
to à verdade. 

Os resultados colhidos pela CPI foram produto do esf9rço e 

da dedicação do Parlamento Brasileiro, no exercício de suas atribui

ções constitucJonais, inerentes ao controle dos atos do Pod~t Executi

vo (art. 49, X, e art. 58, S 3 2 , da Constituição Federal). 

O Congresso é a nação reunida em assembléia, órglo da sobe

rania popular, a que compete a tarefa indelegável de fiscalizar e con-
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trolar os atos do Poder Executivo, e não poderia permanecer lnerte 

diante da gravidade das denúncias oferecidas pelo Sr. Pedro Collor de 

Mello à revista Veja, n Q 1236, publicada em 25 de maio de 1992. 

Os trabalhos seguiram o rito prescrito no art. 58, § 3 Q , da 

Lei Maior, respeitadas as disposições próprias da Lei nº 1579, de 

1952, do Código de Processo Penal, do ~egimento Comum do Congresso Na

cional e dos Regimentos Internos do Senado Federal e da Câmara dos De

putados. 

Iniciada a fase dos depoimentos, foram convocadas pessoas 

que tinham, por forte presunção, relações com os fatos denunciados. 

Cuidou a CPI de providenciar uma série de diligências que, por imposi

ção lógica, reconheceu necessárias. À medida em que foram sendo ence

tadas- as tarefas investigatórias, o universo conexo foi ampliando-se 

e, por sua vez, exigindo a intensificação de novos depoimentos e dili

gências, dentre os quais ressaltamos a quebra de sigilo bancário de 

vários nomes envolvidos com a suspeita de prática criminosa. 

Diante da complexidade e amplitude do objeto das investiga

ções e da exigüidade do tempo, o Relator sentiu a imperativa necessi

dade de criar sub-relatorias,com a indispensável autonomia para pro

mover diligências que levassem ao fiel e proficiente desempenho de 

suas funções, nos limites definidos na delegação. 

Sem afastar-se do plano inicial, a Comissão defrontou-se com 

uma série de informações que as ocorrências denunciaram, com a elo

qüência intocável do real, alcançando situações e responsabilidades 

imprevistas e, até mesmo, imprevisíveis • 

O intento da relator ia foi o de cristalizar, para a Nação, a 

isenção de propósitos e o desejo intransigível de encontrar a verdade. 

Dividir a relatoria para multiplicar a capacidade investigatória foi a 

maneira de cobrir os diversos ângulos dos fatos que lastrearam a cria

ção da CPI. Em conseqüência, instituiram-se as seguintes sub-relato-

rias: 
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I - Assuntos Internacionais 

Composiçao: Deputados: Vivaldo Barbosa, José Di"rceu, 

Odacir Klein e José Múcio. 

11 - Assuntos Bancários 

Composiçao: Senadores: José Paulo Bisol e Odacir Soa

res; Deputados: José Múcio, Sigmaringa Seixas, Aluisio 
Mercadante, Jakson Pereira e'Wilson.Muller. 

111 - Assuntos Fiscais 

Composiçao: Deputados: Odacir Klein, Miro Teixeira e 
José Dirceu. 

IV - Assuntos da área da Saúde 

Composiçao: Deputados: Mendes Thame e Marcelo Barbie-
re. 

V - Assuntos da área de Aviaçao 

composiçao: Deputados: José Múcio e José Dirceu. 

VI - Assuntos das Relações Empresariais. 

Composiçao: Senadores: Maurício Correa e Eduardo Su
plicy. 

A democratizaçao do relatório, de acordo com minha convic
Çao, permitiu que a Comissao chegasse a expressivos resultados, sobre

tudo se combinada a brevidade do tempo deferido com o vasto campo que 
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$e abria ~ cada novo momento das ati' ~dades. Mesmo assim, apenas mi

núscula parte do escabroso territ6r o onde se oculta a prática reite
rada dos ~rimes contra o erário veio à tona. O moto contínuo da delin

qüênciaconstatada exigiria, para debelá-lo, algo como uma CPI perma

nente. Ou uma profunda revisão ética na conduta dos homens públicos. 

i O Que esta CPI espera ter iniciado. 
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C A P I T U L O I 

sbrrssE oos DEPOIMmft'OS 

DEPOIMENTO 00 SR. PEDRO COLLOR DE MELLO 

Depois de conceder duas entrevistas à Revista Veja, Pedro 
Collor de Mello foi ouvido, à 4 de junho, pela CP!, informando Que 
Paulo César Cavalcante Farias,enriQueceu, em poucos anos, servindo-se 
de informações privilegiadas Que seu relacionamento com o entao Gover
nador de Alagoas lhe propiciavam, explorando o prestfgo emergente des
ta relaçao e apelando para a extorsao e a chantagem. Tratar-se-ia de 
Rum sujeito muito competente", de fácil soci~bilidade e maneiras en
volventes. Tendo Fernando Collor de Mello assumido a Presidência, Pau-

César Cavalcante Farias aprimorou e intensificou seus métodos de 
exploraçao. Já no primeiro semestre de 1990 os empresários Jefferson 
Araújo e Lafse de Freitas teriam sido abordados por Jorge Waldério Te
n6rio Bandeira de Mello, piloto de Paulo César Cavalcante Farias, ten-
tando 
fato 
Além 

submetê-los a extorsao. Ciente disso, o declarante transmitiu o 
a Cláudio Francisco Vieira secretário particular do Presidente. 
disso, alertou o pr6prio Presidente, seu irmao, dizendo-lhe Que 

Paulo César seria "um sujeito meio alucinado", de atuaçao "muito peri
gosa". Em outra ocasiao, em almoço no Palácio do Planalto, advertiu o 
Presidente de que Paulo César estaria t~ntando destruir as empresas da 
família Collor em Alagoas, fundando empresa jornalística Que pagava 
salários quatro a seis vezes superiores aos praticados na economia lo
cal. Em conversa com José Barbosa de Oliveira, os ex-governadores Moa
cir Andrade e Carlos Mendonça, em diferentes ocasiOes, Paulo César Ca
valcante Farias teria dito que mantinha uma sociedade informal com o 
Presidente da República, a Quem transferia 70% dos lucros. Este deta
lhe é relevante, primeiro porque se a sociedade existe, investigar a 
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atividade de Paulo C'ésar implica em investigar a do seu sócio, para 
cujo o efeito esta CPI nao dispõe de poderes; segundo porque as inves

tigações posteriores, mesmo sem que o Presidente fosse investigado, 
encontraram evidências sobre essa relaçao, verificando-se que efetiva
mente Paulo César financiava, inclusive através de "contas fantasmas", 
despesas pessoais do Presidente da República. Pedro teria sido infor
mado a respeito desta sociedade informal em meados de 1991. Interpelo 
Cláudio Vieira a respeito, oportunidade em que se referiu a Paulo Cé
,$ar como se estivesse louco. Em janeiro de 1992 teria denunciado Paulo 
César diretamente a seu irmao Fernando Affonso. Nao obstante isso~ nao 
confirmou que teria qualificado Paulo César Cavalcante Farias de ins-' 
trumento de Fernando para a prática do mal. Foi evasivo e contraditó
rio nesse detalhe. De igual modo.nao confirmou a parte da entrevista 
na qual dissera que Paulo Farias era testa de ferro de Fernando nem 
que,possuia um dossiê capaz de provocar o impeachment do Presidente em 
72 horas. Reconheceu, entretanto, que se contasse tudo o que havia 
visto, o Governo cairia, mas não soube relatar o que viu. Mencionou 
que Paulo César teria recebido dos 'Usineiros, de Alagoas 12 milhões,de 
dólares' para in'termediar.' negociação com o Governo de Estado, a pretex
to de. que o'dinheiro seria destinado à- campanha presidencial. Falou 
que o' Presidente é dono de um imóvel em Paris. As demais informações 
de Pedro Collor de Mello mostram apenas a sua nervosa preocupação em 
separar-as a.tividades de Paulo. César', Farias do' Presidente da Repúbli
ca, atenuando, as incisivas acusaçÕes que,'havia fermulado· sobretudo ,na 
primeira entrevista concedida a' imprensa. 

DEPOIMENTO DE PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

1 9de junho.foi ouvido Paulo'César Cavalcante Farias,' ,ex
semlnarista, ex-professo.r de francês e latim, ex-vendedor de automÓ
veis usados e novos, ex-advogado de júri e ex-locutor de rádio. 

Conf~ssou ser um comerciante nato. Em 1972 fundou a Empresa 
de Tratores de Alagoas S.A •. Em 1985, a Empresa de Participações p 



Construções - EPC - e em 1988, a Brasil-Jet e em 1991, a Gráfica e Co-
municação 
Tratoral 

Tribuna, para nao relacionar todas. Uma de suas firmas, a 
foi objeto de diversos administrativ~~ da iniciativa da Re-

ceita Federal e do Banco Central, submetendo-se em 1983 a uma concor
data. A despeito de ser padrinho de casamento de Pedro Collor de Mel
lo, respondeu às suas acusações com ação judicial na Qual relacionou 
18 calúnias, 19 difamações e três injúrias. 

Exerceu a coordenação financeira da c9mpanha de Fernando 
Collor de .Mello à Presidência da República, o Que colocou alguns de 
seus amigos à testa de 6rgão públicos importantes, embora sem sua in
diéação direta. Nega ter intermediado neg6cios com estado, reconhecen
do Que intercedeu em favor de algumas pessoas de suas relações, tal 
como o Governador Moacir Andrade, de Alagoas, na liberação de verba 
destinada ao laborat6rio Lifal, e Wagner Canhedo na discussão de con
trato de fornecimento de combustível para a Vasp. Esclarece, entretan
to, que nao utilizou para este efeito, a intermediação de Marcos Coim
bra. Quanto a sua relacao com Ministros, mencionou Que convivia bem 
com zélia Cardoso de Mello, Carlos Chiarelli e Alceni .Guerra. Relacid
nou com pessoas de sua intimidade o irmão Luis Romero'Farias e o então 
Presidente da Caixa Econômica, Lafaiete Coutinho. Reconheceu que Jorge 
Waldério Ten6rio Bandeira de Mello é seu s6cio na Brasil-Jet. Garantiu 
que·tão logo foi ence'rrada a.campanha eleitoral foi cuidar de suas ~m
presas, afastando-se do Governo. Quanto ao jornal Tribuna de Alagoas, 
negou que seu objetivo fosse concorrer com a empreSa jornalística .da 
família Collor. Frisou ter sido coordenador da campanha eleitoral de 
Renan Calheiros em 1988, mas, em virtude de uma amizade de mais de 20 
anos, acabaria por apoiar a candidatura de Geraldo Bulhões, ao Governo 
de Alagoas, razão pela qual Renan passou a acusá-lo, inclusive a pre
texto de fraudes eleitorais. Reconheceu t~r conta no Banco Nacional de 
Paris, mas negou ter empresas no exterior, admitindo, entretanto, Que 
Guyde Longchamps é um velho amigo, com o qual contratou uma assesso
ria financeira Que na verdade se destinava a· compra de equipamentos 
para o jornal acima referido. 
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No que concerne à multiplicaçaode seus bens, no ano de 

1991, alegou bom faturamento de suas empresas e incorporaçao de reser

vas. Sobre a Brasil-Jet assegurou Que se limita a utilizar dois aviôes 

"alugados" , pagando por um deles, 62, mil dóI,ares por mês, e 154 mil 

dólares pelo outro. Negou ser proprietário de imóvei's no exterior ~ . Mi

nimizou suas visitas à Casa daDindae'sobre'gast05' da campanha elei

toral disse que a legislaçao brasileira é hipócrita. €om muita segu~ 

rança, abriu mao do direito ao sigilo báncário e fisc,al. Nao admitiu 

ter participado do acordo entr-e usineiros e o Governo de Alagoas. 

Durante todo o seu depoimento fez praça de orgulho e segu

rança, referindo-se às acusações como 1~consequentes e-irresponsáveis, 

transferindo a impressao de que se sente' um homem supe·rior. 

DEPOIMIDrl"O DE CLÁDDIO FRANCISCO VIEIRA 

ouvido pelá' primeira vez·a'1b·de junho; disse ter sido' Sé

c'retâtib' ParticUlar dO"Presidente da 'República. Com dois cargos, seus 

venci~ehtos naoultrap~ssariam Cr$ ~.oon~ooo~OO~ Mas. tem "aplic~ções 

f inance iras" há muitos anos ~ Em '19T5c,omeçou ·a trabalhar' nas Organiza':" 

ções" Ãrnon de: Mello, 'onde se initiari.a 'como advogado .>Companhei:ro, de 

Seminário de Paulo César Cavalcante F'a:rias ,a,té hoje': mantéin com ele 

boas relações, mas nao intimas. Reconhece que mediou encontro entre 

Paulo César' e Pedro Col'lor sobre o affaire' ,'T~ribUna versuS' Gazeta de 

Alagoas. Negou ter mediado advertên'cias de Pedro Collor para o Presi~ 

dente' sobre Paulo César. Este:' e", o·Pr·és'idente ',se, conheceram em 1986; 

numa campanna ' eleitoral. Disse tersid'o Teso'urei TO ,da campanha de 

19S9, na qual Paulo César foi coletor de apoios financeiros. D~le: o 

de'póén'te nDnca' recebeu 'recurs'osf inance i ros ;,'0 comitê de Collor 'foi 

cedido pelo empresário Luiz EstêváO. Negou qual~uer interferência de 

Paulo César em neg6cios públicos. Foi proprietário de duas aeronaves 

turbo-hélices v~ndidas em 1991 a Omega é a Al Táxi Aéreo. t dono de:um 

veleiro de 10 méttos, cOja manutençêo custa Cr$25~000,OO mensais. Suá 

bo~ situaçêo econômica r~sultaria do exer~icio da advocacia~ Sua ati~ 
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tude, depondo, chamava a atenção pelo caráter reflexivo e cuidadoso 

das respo!?tas. 

DEPOIMENTO 00 SR .. "fAltESHl lHAI 

O·depoente declarou-se engenheiro mecânico e dirigente da 

Hatsuta Industrial S.A •• Trabalhando há 25 anos com o Ministério da 

Saúde, fornecendo equipamentos para combate a epidemias, nunca havia 

ouvido. falar no empresário José Maria, da From Brazil, que o procurou 

apresentando-se como amigo intimo de P~ulo César Farias, de Luis Rome

ro Farias, Secretário-Geral do Ministério da Saúde, e de Luis Ribeiro 

Gonçalves, Diretor Administrativo e Financeiro da CEME. Através desse 

relacionamento com autoridades do novo governo, o empresário José Ma

ria Fonseca detinha informaçOes de que o Ministério da Saúde iria ne

cessitar, em caráter de urgência, de uma quantidade de pulverizadores 

fabricados pelo depoente, demonstrando interesse em interferir nessas 

venças •. No dia seguinte, foi contactado :pelo Diretor da C;E~" Luis Ri

beiro Gonçalves, que o. induziu a fechar o negócio com o Ministério 

atrav~s da From.Brazil, sob ameaça de nunca mais vender ao Ministério. 

Essa, estratégia de forçá-lo a yender pela intermediação da From Brazil 

fo~ repetida, pelo comandante Bandeira, em encontro na se4e da Brasil

Jet " 

Segu~do o depoente, na gestão de Luis Romero ficou decidido· 

que.ele cuidaria da CEME, através do Luis Ribeiro, e que todas as com

pra~' do Ministério e da Fundaçãq paSSariam a ser feitas por Luiz Ri

beiro" ,através da CEME. A título de exemplo da força 40 "esquema PC", 

cita. que, na.S~cretaria Nacional de Vigilância Sanitári~ (SNVS), .os 

documentos dos empr~sár i os, ,que não entrem no esquema, f i camrodando 

de mão em mão, com vários técnicos dando opiniões protelatórias ou 

opiniões desqualificando a empresa. 

Denunciou que o CENEP bloqueava todos seus negócios .. Já ti

nha fabricado 12 mil conjuntos (kits) ea emp~esa estava ,se enforcando 

por .não poder entregá-los. O depoente resolv~u procurar a revista Ve-
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ia. O Comandante Bandeira, sabendo da denúncia pediu para que retlras
se o que tinha declarado à Veia. Caso contrário, o grupo era poderoso 

e poderia ter grandes dissabores com o fisco e na esfera Judicial. 

Acusou as três maiores transações realizadas no período do 
Dr. Luis Romero, (1.600.000 litros de inseticida Malathion, 3.000 to
neladas de inseticida DDT e a compra de 800 veículos). Essas três com
pras montam um valor acima de 25 milhões de dólares. As três compras 
foram feitas sem licitaçao, em caráter emergencial contrariando o de-o 
creto-Lei 2.300. Denunciou, ainda, que o Ministério da Saúde cance
lou, estranhamente, uma concorrência internacional de DDT. A diferença 
entre o ganhador da concorrência e a empresa que vendeu a compra emer
gencial é de três milhões de dólares. 

DEPOIMENTO DE JOSÉ MARIA FONSECA 

Em 17 de junho de 1992, depôs, perante a Comissão Parlamen
tar de Inquérito destinada "a apurar denúncias de Pedro Collor de Mel
lo contra Paulo;César Cavalcante Farias", José Maria da Fonseca. Negou 
todas as acusações que lhe foram dirigidas por Takeshi Imai. 

Esclareceu o depoente que a sua empresa From Brazil Comércio 
Internacional Ltda. é ligada exclusivamente ao comércio internacional, 
nao operando no mercado interno. 

Embora tenha negado influência junto ao governo, confessou 
que tem várias pretensões junto ao Ministério da Saúde. Em maio de 
1991, a CEME importou, por seu intermédio, após concorrência pública, 
o inseticida Mal~thion, para combate à dengue, que deve ser aplicado 
com bombas pulverizadoras. O contrato para fornecimento de tais bom
bas, de origem norte-americana veio a ser quebrado. Diante disso, o 
próprio depoente foi a procura do produto similar brasileiro, quando, 
então, conheceu Takeshi lmai. Porém, o próprio depoente declarou cate
goricamente que não operava no mercado interno. Relatou que ~ara via-
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bilizar a venda à CEME de pulverizador fabricado por Takeshi Imai, es

teve com ele em Brasilia~ Após' esse encontro, nunta mais se viram. Ne

gou que conheça Paulo César Farias. 

Conheceu Luis Romero Farias quando, autorizado pelo Governo 

da Itália, anunciou uma doaçaode'vacinas contra o cólera. Esclareceu 

que as suas relaçOescom Alceni Gtierra começaram em junho de 1991, 

quando foram à Itália para conctetizar uma operaçao financeira, com 

ajuda tecnológica de pré-moldados para construç&o de CIACs. 

Esclareceu que conhecéuLuisGonçalves Ribeiro, quando ven

deu para a CEME o Malathion.'NàrrbU que o contato inicial com Jorge 

Bandeira foi portelefohe quando ~ste lhe pediu que o ajudasse a con

seguir para a Brasil- Getarepresentaçao dos helicópteros Agusta. 

Posteriormente, visitou-o na sede da empresa, para lhe dizer que n&o 

conseguira a representaçao'o Reiterou, por fim, que nunca esteve com 

Paulo César Fariasi nem antesi ne~ após conhecer Luis Romero Farias, 

mas que pode observar a grande influência que PC Farias tinha na admi-
nistraçao pública federal." I 11" 

DEPOIMENTO DE Lufs ROMERO CAVALCANTE FARIAS 

Em 17.06.92 foi ouvidoi por esta CPI, Luis Romero Cavalcatite 
Fariasj ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde e irm&o de Pau

lo César Farias. ,0 depoente afirmou ter che'fiado a equipe de transição 

do presidente Fernando Collor na área de saúde, quando indicou um com

panheiro de campanha, Dr. Alceni Guerra, para o Ministério da Saúde, 

que . o convidou p'ara o cargo de secretário-executivo do mesmo Ministé

rio. Indagado a respeito de irregularidades no Ministério da Saúde, 

negou ter conhecimento delas, assim como qualquer interferência de seu 

irm&o, Paulo César Farias, no Ministério da Saúde. A respeito da libe

raç&o de recursos da CEftÍIE '-:"Central de Medicamentos - para Alagoas, 

via Paulo César Farias, declarou, apenas, ter sido lembrado, informal

mente, do pedido do ent&o Governador de Alagoas, desta liberaç&o, por 



Paulo Césa~ ,Farias. Negou as denúncias do empresário Takeshi lmai, 
alegando jamais ter feito qualquer aquisiçao para o Ministério da Saú-
de, 
cia 
res, 

ou planejado comprar, ou mesmo, ter se encontrado em sua residên-. ' 

com esse empresário, para definir o fornecimento de pulverizado
que seriam usados no combate à dengue. Negou que o croquis de 

seu apartamento,. apresentado por Takeshi lmai, corresponda à realida
de, atirmando que uma sala como a de sua casa nao comportaria uma mesa 
de oito lugares. Mais tarde cóntradisse quando novamente inquirido, 
afirmando categoricamente ~erem oito. 

Questionado sobre compras sem licitaçao de seringas descar
táveis, afirmou que nao houve super fatu.ramento, ao contrário, que foi 
a "co~pra mais ~arata", justi~icando que a grande diferença de -preços 
entre uma compra e outra, deu-s.e. em funçao do estoque da Beckson,. e 
Dickson que colocou, , . 

siderados de dumping 
Qualquer aQuisiçao ou 

na. época, as seringas no.mercado com preços con
pelas concorrentes'. Negou ter participado de 

planejament~ .. de. cc;>mpra para o mini st,ér io. .1.nÓa-
gado' sobre o.f~to de sua assinatura e a expressa0 "de acordo" consta-

. , " . 
~~~, ~m provi4ê~cias de aquisiçêc;> de material, respondeu g~e sua assi~ 
natur~, no !=aso, era in6cua. Ne,gou ter, cc;mhecimento ·do caso dos kits,. 

. , 

apresentado por Takeshi lmai, que acusava o diretor da CEME, Luis.~i~ 

beiro de forçá-lo a vender seus produtos ao ministério através de in
termediaçao do empresário José Maria da Fonseca, da trom Brazil. Afir
mou ter conh~Gjdo José,Mariada.Fonseca,'em 1991~·~m. ~eu. gabinete, 
desconhecendo os contatos do mesmo com a CEME. Admitiu tê-lo apresen
tado ao entao Ministro Alceni Guerra, o que foi negado por José Maria 
da F~nseca, segundo o Deputado Antonio, Carlos Mendes Thame. 

Negou conhecer. funçao especifica des.eu irmao,' paulo' ç~s'ar 

Farias I . . no qoverno Federal ,assi.m como, se lemlpr.arde vi$~ta dele ao 
seu gak?ineten,o Ministérrio da Saúde. 

DBPOIMBNTO DE ,~ORGE.WALD~IO.TBNORIO ~AMD~IRA DE .MELLO 
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Ouvido a ,22 de junho, Jorge Waldério Ten6rio Bandeira de 

Mello não lembrava que Paulo César Cavalcante Farias lhe cedeu 5% da 
sociedade na Bras'il-Jet, a qual não seria proprietária de nenhum 
avião, já que os dois que utiliza seriam arrendados. Sua retirada men
sal não ultrapassaria Cr$ 15.000.000,00. A Mundial A~ro Táxi é dele e 
da esposa. Faz parte'do board da Parts Express, criada por Ironildes 
Teixeira, executivo da Miami Leasing, proprietária dos aviões da Bra~ 
sil-Jet. Pilotava, na campanha eleitoral, o avião de C6110r. Era, en
tão, pago por Carlos Lyra, pois era emp'regado da Sotan Táxi Aére'o. Re

conheceu ter estado na empresa de Takeshi Imai, mas não admitiu o fato 
de "ter t~~tado qualquer extorsão. Marta Vasconcelos Soares é sua se
cietária~ Admitiu ter participação na Parts Express Corporatidn. Em 

duas' mil, tem 49 cotas, em uincapit'al' de US$ 2.000.000,00. Na' Mundial 
tem' dois' Lears35.· A Brasil-Jet ope'ra' com um' Lear 55 'e um HS800, o 
primeirodos·quais é o chamado' "Morcego Negro". As acusàções de Takes
hi seriam ,tentativas de ektorsão. Ignora qu~'os telefones da AI Táxi 
A~reo e daÔmega pertencem a Paulo César Cavalcante Farias. Sou pobre, 
disse. Bilionár'io em dividas.' O' croquI que Tàkeshi fez da Brasil-Jet 
seria correto. No último ano teve um 'lucro de Cr$ 150.000.000,00. Nada 
mais, disse que pude'sse interessár, cumprindo registrar' que depôs com 

petulância .. 

O depoente declarou que o Senh~r Presidente da República ti
nha pleno conhecimento das atividades ilícitas do Sr. P.C. Farias, 
porque foi' advertido"por ele.' - 'Renan '- ha condi.ção de 1 ider do governo 

da Câmara doS'Depútadóso' Disse que conh~ceu o Sr. P.C. 'Farias durante 
a campanha eleitoral de 1986 que elegeu'o Sr. Fernando Collor governa
dor de Alagoas. A testemunha informou que seu contato mais direto com 

o atual Presidente da República foi a partir da época em que ambos 
eram dêputadb~ f~derai~. Declarou,~o~'insistência, qUê 'O Sr. P.C. Fa

rias mantinha um poder paralelo exercendo tráfico de influência-inten

so, com forçj de indicar pessoas para ocupar cargos no governo, bem 
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como participar de triagens de nomes e exercia ainda, poder de decidir 
demissões de cargos em diversos escalões no governo. Alegou Que o Sr. 
P.C. Farias estava envolvido com a dispensa de licitações do programa 
"SOS rodovias" e desvio de recursos da ~entral de Medicamentos, além 
de exercer influência na Secretaria de Assuntos Estratégicos, espe
cialmente no que se refere a seleçao de nomes para ocupar cargos no 
governo federal. O depoente alegou que indicou ao Sr. Presidente d~ 

República ind~cios do envolvimento do Sr. P.C Farias em atos ilícitos 
e Que o Sr. Fernando Collor se omitiu na apuraçao dos fatos. Também 
informou que o Sr. P.C. Farias costumava exibir cópias de faturas, 
comprovando pagamento de despesas, que dizia serem feitas pela Sra. 
Rosane Collor, através de cartao de crédito. A testemunha disse que 
~a . de suas conversas com o Sr. Presidente da RepÚblica, acerca das 
atividades ilícitas do Sr. P.C. Farias, foi presenciada pelo ex-minis= 
tro·da Justiça Bernardo Cabral. Alegou ainda, Que em determinada época 
a ex-ministra Zélia Cardoso de Melo perguntou ao Sr. Presidente da Re
pública, "o que vou fazer com os pedidos do Paulo César Farias?" Como 
resposta o Sr. Presidente respondeu: "vá tocando." 

A maior parte do depoimento do Sr. Calheiros referiu-se a 
Questões relacionadas com as últimas eleições em Alagoas, tendo afir
mado que o Sr. P.C. Farias exerceu forte influência no resultado do 
pleito, especialmente com o aporte de recursos financeiros para a cam-. 
panhado candidato vencedor, o atual governador de Alagoas Geraldo Bu-
lhões. 

DBPOIMmrl"O DB LUIZ OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA 

O depoimento de Luis Octávio da Motta Veiga transcorreu de 
acordo com o teor das suas declarações na revista Veja. A princípio o 
depoente descreveu que conheceu Paulo César Farias em São Paulo. no 

Hotel Transamérica, e que nesta ocasiao a professora Zélia Cardoso de 
Mello comentou que o mesmo era a pessoa mais próxima do presidente 

eleito. 
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Quando da sua gestao na Petrobás, o depoente afirmou que 
Paulo César Farias procurou interceder,,,em dois casos: o da VASP e o da 
plataforma P-IS. No decorrer de tais tentativas de interferência, o 
depoente teve por diversas vezes de Paulo César Farias a confirmaçao 
enfática de que gozava da intimidade do Presidente da República, do 
Presidente da Caix~ EcÔnomica Federal Lafaiete Coutinho e de outras 
pessoas do palácio do Planalto. Segundo o depoent'e, o mesmo circulava 
com certa facilidade na Caixa Econômica Federal e que havia tentado a 
mesma coisa junto ao BNDES. Dizia também ter no Ministério da Saúde 
muitos contatos. Destacou ainda que tais informações lhe eram passadas 
pelo próprio Paulo César Farias, como também que seu poder era outor
gado peio próprio Presidente. O depoente afirmou que ficou muito im
pressionado com a forma como Paulo César Farias transitava (com os bi
lhetes, os avisos, as audiências) pelos gabinetes da Presidência. Nas 
suas conversas com o depoente, chegou a invocar sua p~ópria participa
çao,em decisões que favoreciam a formaçao de ~caixinhas" para no futu
ro, financ~ar campanhas políticas, destacando ainda q~e uma das razões 
de sua interferência seria a de mQntar esquemas de financiamento· em 
campanhas futuras. 

O depoente relatou que o seu prime~ro encontro com Paulo Cé
sar' Farias ocorreu por iniciativa, do mesmo a partir de um telefonema 
dado no dia 3 de maio, quando combinaram um almoço. Nesse encont:ç-o f?Ó 

fal~ram generalidades tais co~o 9 andamento da admih,istraçao e· suas 
dificuldades. Em outro telefonema de Paulo César Farias, ocorrido no 

• 
dia 6 de junho, o mesmo, segundo o depoente, começou a falar do adia-
mento das concorrências da Petrobás. Procurou o depoente em razao do 
andamento de uma-concorrência para a plataforma p-Iei interessou-se 
pela margem de lucros das empreiteiras nesse tipo de concorrência e 
terminou frustado pela decisao do Conselho de Administraçao que conce
deu aquela obra para o Consórcio Tenege-Fells. Segundo o depoente, 
Paulo César Farias buscava informações privil~giadas para obter vanta
gens. Diante da negativa recebida a aludida conversa telefÔnica foi . , 

pa.r.a, ele d,ecepcionante. O depoente sentiu que Paulo César Farias esta-
va ,tentando exercer influência, mas nao tO~9U nenhuma providência em 
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relaçao ao mesmo, salvo a de fazer com que o processo seguisse seu 
curso normal. 

Paulo César Farias voltou a entreter contatos telefônicos 
com o depoente. Telefonou no dia 3 de maio, 6 e 7 de junho, 14, 17, 21 
e 28 de agosto, 3, 11, 14, 19, 21, 22 e 26 de setembro, sendo o último 
telefonema em 10 de outubro, todos.no ano de 1990. Tais telefone.as 
passaram pela secretária da Presidência da :Petrobrás, estando regis
trados na agenda da mesma. Afirma ainda o depoente, haver recebido te
lefonemas de Paulo César Farias durante sua estada em Nova Iorque. Os 
telefonemas tratavam sempre da plataforma. Frisou ainda o depoente que 
os de setembro tratavam do caso VASP. Foram ao todo 17 telefonemas. 

O depoente af i rmou que Paulo César Farias pediu sua atenç~G' 
para um irmao que tinha um posto de gasolina em Alagoas a que~ a Pe
trobrás Distribuidora suspendera o fornecimento de combustível por 
falta de pagamento. O depoente após,inteirar-se do assunto, respondeu
lhe ser impossível fazer qualquer coisa. até que o interessado saldasse 
suas dívidas. 

Quando Paulo César Farias tocou, pela primeira vez, no as
sunto VASP, pediu ao depoente que a Petrobrás emprestasse à mesma 40 
milhões de dólares para reembolso em 10 anos apenas com correçaocam·' 
bial. Naquela ocasiao, a VASP já 'devia a' Petrobrás éntre 4 e 6 milhões 
de dólares. Ele queria 40 milhões de dólares em espécie da Petrobi>ás" 
Distribuidora. Nesta época a VASP estava em processo de privati~aça.o'. 
E na ocasiao, ele falava do interesse do empresário Wagner Canhedo, 
que ainda era estranho à VASP. Wagner Canhedo estava envolvido na mon
tagem de um processo de privatizaçao e circulava o pressuposto de 'que 
o mesmo viesse a tomar conta da mesma. Na ocasiao, Paulo César Farias 
já estava tentando fazer com que algumas condições finance'iras ou de 
fornecimento viessem a beneficiar o empresário. 

O empréstimo, no início, era um pressuposto do negócio, mas 
quando os fatos sé precipitaram a Petrobrás nao aceitou tal proposta. 
Ocorreu a privatizaçao da VASP e a Petrobrás continuou afirmando que o 
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empréstimo era impossível. Afirmou o depoente que passou a receber 
avisos tais como: "a operação para se concretizar só depende de vo
cê ••• ". Tais avisos vinham de Paulo César Farias que dizia falar em 
nome de Wagner Canhedo. Ocorreu também uma segunda proposta, esta de
pois da compra da VASP, e que seria da permuta de combustível reduzi
da de 50 para 40 milhOes de dólares. Voltou também o argumento "só 
falta você fazer a sua parte". Afirmou o depoente que ambas proposta~ 
foram feitas por Paulo César Farias e que não teve contato com Wagner 

Canhedo. 

Quando as coisas não começaram a sair conforme a vontade de 
Paulo César Farias, o mesmo passou a discutir com o depoente a conve
niência de se manterem alguns diretores da Petrobrás sob a alegação de 
que-precisavam ter maior controle da máquina. 

Em setembro, o depoente recebeu um telefonema do Embaixador 
Marcos Coimbra onde o mesmo procurava saber como estava a situação do 
caso VASP. O depoente respondeu que a proposta da VASP não atendia aos 
interesses da Petrobrás e que não poderia autorizar tal operação visto 
haver pareceres técnico-financeiros da empresa que desaconselhavam tal 
operação. O embaixador expressou seu desapontamento, dizendo que aqui~ 
lo contrariava o empenho do Palácio do Planalto para a concretização 
do processo de privatização da V~SP. Afirmou o depoente que tal tele
fonema ocorreu no dia que ele dever ia i r para os Estados Unidos,< o que 
motivou seu adiamento por um dia. Após este fato, Paulo César Farias 
voltou a procurar o depoente em Nova Iorque através de dois ou três 
t~lefonemas para o hotel. Afirma o depoente que havia dado o número de 
s~u telefone para Marcos Cóimbra e que o mesmo o havia passado para 
Paulo! César Farias 

Por duas vezes o depoente reportou ao Ministro Ozires Silva 
que fora procurado por Paulo César Farias. ~a segunda vez foi veemente 
e cobrou do Ministro uma atitude. O mesmo disse que iria conversar com 
o,Presidente da República. Não mais entrou em contato com o depoente. 
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o depoente crê que sua saida da Petrobrás deve-se às suas 
negativas face as investidas de Paulo César Farias, ou seja, ao fato 
de haver contrariado interesses que no seu entendimento feriam os in

teresse da empresa. E também porque percebeu que existia um "esquema 
PC" do qual recusou participar. Enfatizou que nao há a menor dúvida de 
que existia e existe o "esquema PC" e que quando o mesmo tentou apro
ximar-se dele era para o tráfico de influências, para o aliciamento de 
pessoas para participar do esquema. O depoente também salientou que 
recebeu ameaças anônimas ao sair do Brasil. 

Com re1açao a sua vinda ao Brasil para depor na CPI, sentiu 
que houve uma tentativa de desmoralizar seu depoimento e conseqüente
mente de desmoralizar a prova testemunhal. 

O depoente considera que sua insubordinaçao - acusaç·aofei ta' 
pelo porta-voz do Presidente - foi insubordinaçao ao "esquema PC" e 
que na Pétrobrás sentiu a existência do mesmo. 

DBPOIMBNTO DO EMBAIXADOR MARCOS AN'l'ÔNIO DE SALVO COIMBRA 

Diplomata aposentado e Secretário Geral da Presidência da 
República, Marcos Antônio de Salvo Coimbra conheceu Paulo César Caval
cante Farias em 1967. As relações com ele sempre foram meramente c.or
diais, com pequeno aprofundamento durante a campanha eleitoral. Paulo 
César parecia amigo de Collor durante a campanha, mas depois sumiu, 
sem ficar com prestigio junto ao presidente. t falso que exerça in
fluência sob esse pretexto. Sabe pela imprensa que Paulo César se en
volve em neg6cios escusos. De fato, Requiao telefonou-lhe uma vez, co
municando-lhe que Paulo Cé·sar interme.diava obras públicas no Paraná. 
Isso em 1991. Ficou de tomar providências, mas nao disse quais. Em ou
tubro de 1990, ao voltar de viagem ao exterior. o Presidente mostrou
se indignado com noticias so'bre interferências de Paulo César na Pe
trobrás. Reconhece que telefonou, mas uma s6 vez, para Motta Veiga, 
Presidente da Petrobrás, mostrando interesse pelo pleito da VASP. Em 
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relaçao a contas da Casa da Dinda, de Ana Acioli e pagamentos de Fran
cisco Eriberto Freire França nada adiantou. O "esquema PC" nao existi
ria. Existiria, isto sim, o "Esquema Imprensa", para destruir a imagem 
do Presidente. Na atitude, o depoente foi diplomático ao depor, isto 

é, controlado, seguro e elegante. 

DEPOIMEN'l'O DE FRANCISCO ERIBERTO FREIRE DE FRANÇA 

Descoberto pela Revista Isto t, Francisco Eriberto Freire de 
França foi ouvido à 1 11 de julho. Disse que foi apresentado ao comitê 
do candidato Fernando Collor no começo da campanha presidencial. Pas
sou a trabalhar como motorista de Ana Maria Acioli Gomes de Melo. Sua 
carteira de trabalho foi assinada pela Serven Engenharia. Após a posse 
do Presidente da Repüblica a Radiobrás passou a assinar a. carteira. 
Fazia pagamentos desde o tempo da campanha. primeiro sacava no BNC, 
depois no Bancesa e finalmente no Banco Rural. Tudo sob as ordens de 
Ana Maria Acioli Gomes de Melo. No BNC e no Bancesa era atendido pelo 
superintendente Eliezer Batista, que se tranferiu de um banco para ou
tro, o que significa que jamais se dirigia ao caixa. Tinha um atendi
mento especial. Informou que conhecia Rosinete de Carvalho Melanias, 
conhecida por Rose, secretária pePaulo César Farias, que inicialmente 
operava em Brasília, na Brasil-Jet, onde foi substituída por Marta 
Vasconcellos Soares, e depois em sao Paulo, na EPC. Francisco Eriberto 
colhia o dinheiro, o cheque, algumas vezes dólares, na Brasil-Jet, le
vando-os para Ana Maria Acioli. Um dos pagaulentos em dólares foi feito 
para Uajara Cabral, na joalheira Natan, no ParkShopping. Utilizava um 
automóvel alugado a empresa GM locadora que apresentava as faturas pa
ra a Brasil-Jet a cada mês. Josê h~~i~0 de Oliveira, dono da locadora, 
afirmou a Eriberto que a Brasil-Jet pagava as faturas. Por sua vez a 
AL Táxi Aéreo respondia pelos pagamentos do combustivel mediante ta
lOes que Eriberto pegava na aludida firma. Os talOes -eram acionados 
por Osvaldo Sales. Quem atendia Eriberto na Brasil-Jet era a secretá
ria Marta Vasconcellos Soares. Antes dela era ~ose. O abastecimento do 
automóvel era feito na 410 sul, posto-Polar. Algumas vezes levou im-
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portânciasem dinheiro à Casa da Dinda para pagamentos dos empregados 

domésticos do Presidente. Entregava o dinheiro ao mordomo Berto Men

des. A certa altura do depoimento reconheceu certa vez foi à C.V.P. em 
Taguatinga, com o motorista.de Cláudio Francisco Vieira, pegaram um 

Fiat Elba O Km, veículo que foi levado para a residência do Presidente 

da República e entregue ao mencionado mordomo, sendo que os documentos 

estavam em nom~ do Presidente da República. Nunca recebeu cheques ou 
importâncias em dinheiro, destinados a pagamentos, de Cláudio Francis
co Vieira. 

Ao final, o depoimento do motorista Eriberto Freire de Fran
ça foi elogiado por diversos Deputados em razão da clareza, da objeti
vade, da pureza descritiva das declarações e da firmeza que conseguiu 
imprimir as respostas a despeito da visível tensão com que depÔs. 

DEPOIMEN'l'O DE ZÉLIA MARIA CARDOSO DE MELLO 

À 07.07.92, depôs perante esta CPI Zélia Cardoso de M~llo, 

ex-Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. Por cir
cunstâncias especiais de ordem médica o depoimento foi colhido na sua 
residência, em São Paulo. Declarou ter sido apresentada ao empresário 
alagoano Paulo César Farias pelo então candid~to à Presidência da Re
pública Fernando Collor de Mello. O empresário foi-lhe apresentado co
mo coordenador financeiro de sua campanha. Afirmou que, da época em 
que trabalhava na ~cademia de Tênis, não guarda lembranças de Paulo 
césar Farias. Admitiu porém a hipótese de tê-lo encontrado em algum 
lugar em Brasília, entre janeiro e fevereiro de 1990, inclusive na ca

sa do Presidente. Afirmou categoricamente que o referido empresário 
nunca influenciou em nomeações no Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento, embora tenha admitido genericamente que ele poderia ter

lhe pedido alguma coisa, mas nada que merecesse registro. A depoente 
afirmou que jamais ouviu qualquer comentário de algum membro da sua 

equipe afirmando que Paulo César Farias exercia influência sobre o seu 
Ministério. Declar~u também que, ao que se lembra, nunca teve qualquer 

conversa com o Deputado '~enan Calheiros a esse respeito. Inquirida a 
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respeito da demissao de Luis Octávio da Motta Veiga da Petrobrás, d@

c.larou se tratar de uma decisao de competência exclusiva do Presidente 
cl:::c. República, bem como a escolha do substituto. No entanto, admitiu a 

istência ~; ~;nfii~~~·en~r; o Ministério que chefiava e a Petrobrás. 
Negou qualquer relaçao entre a sua empresa ZLC, seja com o Governo Fe
deral, seja com o empt~s'rio Paulo tésar Farias. Segundo a depoente ~.' 

ZLC nunca trabalhou para ó Presidente Fernando Collor de Mello, nem 
recebeu de Rosinete Mela~'lias, secretária de Paulo César Farias qual
quer tipo de pagamento por serviços prestados ao empresário alagoano. 
Afirmou também que desconhece relações entre seus sócios e as pessoas 
supra citadas. Declarou que nunca tomou conhecimento de qualquer con-
rataçao de empresas para campanhas publicitárias do Governo Federal 

não seguiram os trâmites burocráticos. Afirmou também que nunca 
[!terferiu nas Fundaçõe~, Fundos de previdência ou entidades fechadas 

funciónários, de empresas e de instituições estatais. 

Por fim, declaro~ ter saido do Ministério em funçao do des
gaste produzido pela politica de austeridade que tentou implantar, e 
não por discordar da conduta ética do Governo. 

DEPOIMENTO DE MARTA VASCONCELLOS SOARES 

A depoepte declarou Que, na época eleitoral, trabalhava pa~ 
raPaulo César Farias, como recepcionista e telefonista. Após a campa
nha, passou a trabalhar na Btasil-Jet, junto com o Comandante Bandei
,ra, fazen~o a agenda dele e ligações telefônicas. Tinha como superior 

erárquicq o Comandante Bandeira, como presidente da empresa, e o co
mandante Ricardo Campos, responsável pela contabilidade. A depoente 
nao conhece a EPC e nao sabe se tem contato com a Brasil-Jet. As pes
soas com quem o Comandante Bandeira se relaciona sao ligadas a táxi 
aéreo, como a Vega Táxi Aéreo, a Voar Táxi Aéreo. O único empresário 
que liga para a Brasil-Jet é o Paulo César Farias. Segundo a depoen

te" Takeshi Imai esteve no escritório umas três ou quatro vezes, para 
falar com o Comandante Bandeira, ocasiao em que ficou esperando o dia 
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inteiro. Em outra oportunidade, autorizado por ela, Takeshi lmai fez 

uso da máquina de escrever. Admitiu t~r conhecido Ana Acioli na campa

nha presidencial, e ter feito algumas ligaçÕes telefônicas para ela, a 

mando de Paulo César Farias. Admitiu também conhecer o motorista Eri
berto França, que, segundo a depoente, frequentava a Brasil-Jet por 

. . 

ser amigo de Roberto, motorista dà'empresa. Reconheceu ter sido procu-

radora de Paulo César Farias na v~na~:de um te~reno do deputado Paulo 

Octávio para o Presidente da Repübfi6à~ e também na aquisição de uma 
casa pela EPC, da qual imagin~ ser Paulo César Farias o dono. Negou a 

declaração do motorista Eriberto França de que ela lhe entregou enve
lopes fechados com dólares, ou cheqües, ou dinheiro. Declarou nunca 
ter falado com o Palácio do Planalto~ 

DEPOIMENTO DE ANA MARIA ACIOLY DE MELe 

,o,! 

Em circunstâncias normaisó"depoimento da secretária Ana. 
Acioli deveria ter sido colhido logo após ao do motorista Eriberto 
Freire. Entretanto, por alegada questão de saúde, sua coleta ficou de
pendente de autorização médica. 

Foi assim que, após duas semanas, no Incor em São Paulo, as
sistida 'por seu advogado e por médicos, depôs Ana Maria Acioli Gomes 
de Melo, secretária particular do Sr. Presidente da República. Por 
precaução, o depoimento foi colhido' somente pelo Presidente e pelo"Re

lator desta CPI. 

A depoente afir~bu não ter f~n~ad n~ ~residência da RepÚbli
ca. Seu papel consiste e~ secr~tariar a ~ida particular do Presidente. 
Entre outras coisas administrava os gasto~ pessoais e familiares do 

Chefe de Estado através de conta no Bancesa, mantida por depósitos 
'. . 

quinzenais realizados pelo Sr. Clábdio Francisco Vieira, sempre de 
acordo com valores solicitados a ele pel~ depoente. A conta foi aberta 
em seu nome de solteira, Ana Maria C6rrêa Acioli. Tempos depois, VI

sando resguardar o Presidente, o banco aconselhou-a a utilizar o nome 



110: 

de Maria Gomes, o que foi feito, mantendo-se o CPF, a identidade e .0 

número da conta. 

A depoente reconheceu que esta conta destinava-se exclusiva
mente às despesas do Presidente e de sua famiiia. Todo e qualquer ou
tro uso era precedido de autorização pessoal do mesmo. Afirmou ainda 
desconhecer a origem dos recursos que supriam a conta, não tomando co
nhecimento nem mesmo dos cheques depositados. Sempre imaginou que os 
recursos eram repassados pelo Sr. Cláudio Francisco Vieira, secretário 
da Presidência da República. 

Perguntada, respondeu categoricamente que todos os pagamen
tos de gastos particularns do Sr. Presidente da República passavam 
obrigatória e exclusivameute por aquela conta. No entanto, diante de 
evidências documentais aprHsentadas pelo Sr. Relator, acabou por admi
tir que utilizava ainda, para o' mesmo fim, contas no BMC e no Banco 
Rural. 

A depoente desc~,hecia o fato de que o carro alugado por ela 
utilizado em serviço era pago pelo Sr. Paulo César Farias. Entretanto, 
admitiu que o carro era abastecido regularmente no Posto Polar e o 
gastos eram custeados pela empresa AL Táxi Aéreo, que cedia os talOes 
de combustivel. 

AleClou mentirosas as afirmaçOes do motorista Eriberto no 
sentido de que, a mando da depoente, buscava dinheiro, valores, che
ques e até dólares da Brasil-Jet para suprir a conta administrada pelo 
Presidente da República. Segundo éla, o motorista.buscou apenas peque
n~s encomendas pessoais que a depoente fazia à sua amiga Rose, secre
tária de Paulo César Farias em sao Paulo. Entretanto, admitiu que o 
motorista retirava dinheiro em banco e realizava pagamentos tanto em 
cheque quanto em dinheiro. ·Reconheceu ainda que o motorista fez alguns 
pagamentos diretamente na Joalheria Natan, e que ele também fazia pa
gamentos regulares a empregados na Casa da Dinda. 
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Confundiu-se ao ser questionada sobre documento de depósito 
bancário, onde constava a letra do motorista Eriberto, publicado pela 
Revista Isto t. Após negativa inicial, admitiu ter visto a publicaçao, 
reconhecendo que eram depósitos de pagamentos em nome dá mae e da ex
mulher do Presidente feito sob sua ordem. Aproveitou para afirmar que 
o motorista Eriberto nao merecia confiança, pois era o único que fica
va com os depósitos publicados pela revista. 

Por fim, a secretária Ana Acioli afirmou receber pouco mais 
de dois milhões de cruzeiros por mês como salário. No entanto, ques
tionada, reconheceu que recebia também cerca de 600 mil cruzeiros men
sais como funcionária da Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas. 

DEPOIMD'TO DÉ ROBERTO REQUIAo ,DE MELLO E SILVA 

O,Sr. Roberto Requiao apresentou a CPI acusações documenta
das através de dossiê entregue a comissao, que segundo suas palavras 
levaria "à convicçao de que se estabeleceu no Brasil intermediaçao de 
verbas publicas por um grupo que se constituiu em um governo paralelo 
no pais." 

o 4epoente a~usou Antonio Celso Garcia, ou Toni Garcia, de 
ter sido portador de proposta em relaçao as verbas da Caixa Econômica 
Federal. Tal proposta consist.ia em aceitar uma list'a de empreiteiras 
que deveriam ganhar as concorrências no Estaão do Paraná. Caso acei
tasse; segundo o depoente, o Governo do Estado do Paraná nao teria 
mais problemas sobre os pleitos de recursos junto a Caixa Econômica 
Federal. Afirmou que Antonio Celso Garcia se dizia sócio e represen
tante de Paulo César Farias. Aponta o depoente reportagem da Folha de 
sao Paulo constando que a EPC - Empresa de Participações e Constru
ções, de Paulo César Farias: no endereço: Ramos Batista n 9 152, 69 an
dar, SP, ~apital; desoc~pou ~ andar a seis meses e o imóvel vendido, 
sendo o novo proprietáriQ,segundo a ficha do condominio, Antonio Cel-



112 

so Garcia. Declarou ainda que entregou ~ dossiê sobre o caso ao Minis
tro Jorge Bornhausen, igualmente relatou os fatos ao Presidente da Re
pública em conversa telefônica. 

o Sr. Roberto Requião relatou os resultados de investigação 

realizada por empresa privada onde, conclui o relatório desta empresa, 
que os terrenos comprados em um dia foram vendidos 25 dias depois para 
a Caixa Econômica Federal, com um lucro de 2.400% e outros terrenos 
com lucros de aproximadamente 800%, no Estado do Paraná. Ainda segundo 
o depoente,.embora as prefeituras, a Companhia Paranaense de Energia 

Elétrica e a Companhia de Saneamento do Paraná tivessem realizado as 
instalações de água, luz e infra-estrutura, essas instalações foram 
cobradas da Caixa Econômica Federal, "a preços :absurdos" e repassados 
aos mutuários. Afirma também que a situação de tais imóveis é a pior 
possível ·porque o alto preço inviabilizou a compra e impediu que aque
les que os haviam adquirido não pudessem mais pagá-los. Declarou que 
diante dos fatos apurados por sua equipe, no Governo, formou "convic
ção clara e documentada" sobre o superfaturamento da obra do Fundo de 
Garantia do Estado do Paraná e que, "diante da ausência de respostas 

.por parte do Governo Federal, de que há um envolvimento direto, ou de
sinteresse omisso e compromissado em que as coisas não sejam apura
das". O depoente acusou o Sr. José Carlos Martinez, segundo ele coor
denador financeiro da campanha do Presidente Collor, de ser um dos in
termediários dos operadores dos recursos da Caixa Econômica do Paraná 
e dos recursos dos Fundos do Ministério da Ação Social. Por fim con
cluiu que a partir da sua negativa em ceder à intermediação proposta 
por Antonio Garcia, o Estado do Paraná não recebeu mais recursos dos 
programas do Governo Federal. 

DBPOIMENTO DA SRA. ROSINB"l"B I)E CARVALHO MELANIAS 

Com aparente naturalidade, Rosinete de Carvalho Melanias 
prestou declarações a 16 de julho. Começou. como secretária, em Ma

ceió, na Tratoral, depois na EPC. De Macei~ veio para Brasília traba-
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lhar na Brasil-Jet, onde permaneceu seis anos. Foi entao para sao Pau

lo, para a EPC. É amiga de Ana Acioli e de Marta de Vasconcelos Soa

res. Representou a EPC em estabelecimentos de crédito. Ganha bem, mas 

se recusou a informar seu salário. Em Brasília, morava no Hotel Naoum. 

Paulo César tem uma casa perto da casa do Presidente. Comprou-a de 

Paulo Octávio. Em sao Paulo a EPC funcionou na Rua Ramos Batista, 152, 
Vila Olimpia, e depois na André Amperes, 153. Foi .procuradora da Bra

.il-Jet. Em sao Paulo a EPC tem duas telefonistas e nao tem ~utros em
~regados. Essa firma presta assessoria econômica e fiscal. usando ser
viços de terceiros. Paulo César Cavalcante Farias nao tem paradeiro, 
~stá sempre girando. É verdãde que ele tem conta no Banco Nacional de 

~aris e é,amigo de Guy de Longchamps. Na conta de Ana Acioli só fez um 
4epósito a mando de Paulo César. Este e Wagner Canhedo sao amigos. 
$eor;;Je Ricardo Melanias é marido da depoente e trabalha na VERAX, em
presa de Paulo César. A depoente resistiu a fornecer material para a 
perícia grafotécnica. 

SEGUNDO DEPOIMENTO DE CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA. 

No dia 27 de julho, Cláudio Francisco Vieira prestou novo 
aepoimento o Sr. Cláudio Francisco Vieira. 

Informou que o Sr. Presidente da República supre suas des

pesas pessoais, Das de sua residência e de sua família, com recursos 

próprios, administrados pelo depoente. 

No dia 16 de janeiro de 1989, a mando do entao Governador 
~ernando Collor de Mello, firmou contrato com uma instituiçao uru

'!Juaia, abrindo uma linha de crédito de US$ 5.000.000,00 (cinco milhÕes 
de dÓlares), que seriam utilizados na campanha eleitoral. 

A Nota Promissória foi assinada em abril de 1989, figurando 

~depoent,e como devedor e como avalistas Fernando Collor de Mel10~ e os 

~mpr~s~rios;Paulo Octávio e Luiz Estêvao. 
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Sacou, na época, aproximadamente. US$ 3.700.000,00 (três mi
lhões e setecentos mil dÓlares), os quais, convertidos em cruzados no
vos, foram trazidos do Uruguai. não sabe o depoente como, pelo Sr. Na

iun Turner. 

Com esse dinheiro foram adquiridos trezentos e PoUC)S quilos 
de ouro, que ficaram em depósito com Najoum Turner. 

Todavia, o c~ndidato Collor de Mel~o, subiu de cotação na 
opinião pública, após o programa do PRN em São Paulo, transmitido pela 
TV Bandeirantes. A partir daí surgiram amigos para ajudá-lo financei
ramente, em consequência do que foi necessário gastar na campanha 
eleitoral o dinheiro obtido no Uruguai. 

De 1989 em diante, a verba passou a ser utilizada para pa
gamento das despesas pessoais do Presidente. 

Pediu a Najun Turner que fizesse depósitos em contas de D. 
Ana Acioli, de José César, da Brasil's Garden. 

Najun Turner, em cartório, perante Tabelião Público, fez uma 
escritura de declaração, afirmando-se responsável por "aqueles depósi
tos", que foram efetuados "por interpostas pessoas, ou de motu pró
prio" (sic). 

Diante dessa declarações, por sugestão do eminente relator, 
o depoimento foi suspenso para que o declarante apresente os documen
tos por ele mencionados. 

DEPOIMENTO 00 SR. AH'TÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS 

No dia 28 de julho de 1992, depôs o Sr. Antônio Carlos Alves 
dos Santos, que exerceu o cargo de presidente da Central de Medicamen-
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tos (CEME) no período de 20 de junho de 1990 a setembro de 1991. O de
poente afirmou que toda a diretoria da CEME, durante sua gestêo, foi 
nomeada pelo Ministro Alceni Guerra. 

Sobre a atuaçêo de Luis Romero Farias e do Sr. Luiz Ribeiro 
na administraçêo da CEME', declarou - Que tinha pouco contato com Luis 
Romero Faria~, Secretário Executivo do Ministério da Saüde, o qual 
"tinna uma.funçêo como Quase Ministro" , e também que Luiz Ribeiro fo
ra designado pelo Ministro Alceni Guerra para o setor de Administraçêo 
e Financas da CEME. 

que, 
t6rios 

A respeito da obra do Laborat6rio LIFAL, em Alagoas, afirmou 
de acordo com o programa de modernizaçêo dos 15 (Quinze) 1abora

Que trabalham para a CEME na produçêo de medicamentos, anual-
mente sêo liberadas verbas para esses 1aborat6rios, Que produzem cerca 
de 60 a 63% da demanda do 6rgêo. 

Durante o período em Que esteve na Presidência da CEME, foi 
destil"lada ao1aborat6rio de Alagoas (LIFAL) a importência de 600 mi
lhões de cruzeiros, de uma verba de 1,400 biliêo de cruzeiros. 

Questionado acerca de algum pedido de Paulo César Farias re
lativo. ao LIFAL, conforme declarações do mesmo nesta CPI, o depoente 
respondeu negativamente, afirmando inclusive Que nêo teve nenhum con
tato com o mesmo e Que também nêo foi procurado por Luis Romero Farias 
para tratar do assunto. 

Perguntado se recordava-se Que as duas primeiras liberaçÕes 
de' re.cursos da CEME para o LIFAL foram, uma de 465 milhÕes de cruzei
ros, e a outra, de 435 mi1hOes de cruzeiros, o Que, em valores atuali
:ados, .seriam 3 mi1hOes de d6lares, e Que a primeira liberaçêo ocor
réu_in 27 de dezembro de 1990, e a outra, em ia de janeiro de 1991, 
datas 'essas Que coincidem com o período e:,-,itoral em Alagoas, exata

mente o segundo turno das eleições, realizado no dia 20 de janeiro de 
1991 e, finalmente, Que o entêo presidente do LIFAL havia liberado os 
pagamentos devidos à empresa responsável pela obra depois de conversar . . 

com Luiz Ribeiro, o depoente respondeu negativamente. Disse Que ape-
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nas conhecia o projeto e sabiadà liberação das verbas. Também,' não te
ve contato com o Presidente doLIFAL por ocasião da construção. das 

obras do laboratório e da liberação dos recursos. Esses recursOs,' já 

constavam do orçamento da CEME, e o'Ministro da Saúde apenas autorizou 

que se prosseguisse a execução do 'projeto. 
,l,t. 

o depoente afirmou que'n'ào contatou Lourenço Rommel, repre

sentante da CEME, presente na concor'rência da obra do"LIFAL, masque o 

conhecia - era engenheiro civil "funcionário da CEME, -assessor na ,irea 

financeira. Também nao teve conhéc'imento de que esse funcionário teria 

adiado a abertura da concorrê'néia, a pretexto de que não tinha passa

gem para ir no dia marcado. 

Em relação à compra de '135 carros'pela CEME.para Q, combate 

da dengue, operação que causoú'à màiorestranheza por ser realizada 

numa Cen·tral de Med'-icamentos; 'o" de-poente-'afirmou" Que 'a 'decisão' foi to

mada pelo MinistrO Alceni' Guerra',i'aColhendo plano elaborado pelo Supe

rintendente da SUCAM, Waldyr Arcoverde, Que alegava não ter coridiçOes 

de fazer a compra por razOes momentâneas, porque se' processava a'·"fúslo 

daquele órgão com a Fundação SÉSP: A proposta partiu, pois, do Supe

rintendente da Fundaçãó"'Nacionàl"de' Sàúde~ recebeu -parecer favorável 

do Secretário Executivo'e, no campo decisório, houve ordem express·a.'do 

Ministro Alceni Guerra, embora. não haja, nos autos, ,umdocument'o'::fbr

mal neste sentido. O depoente disse Que o assunto foi tratado 'em.'r,eu

niao do primeiro escalão do Ministério, das quais ele"não participou. 

O processo lhe foi encamlnhado'parà'execução, como fato consumado. 

Por se tratar de um serviço emergencial, a aquisição'~dos :·735 

veiculos e de 3 mil toneladas de Malathion ficou isenta ,do~ proCesso 

licitatório, o que, segundo o depoente, foi devidamente justifte.dô.A 

dispensa da licitaçao,pormotivo de urgênci-a, foi proposta por Waldyr 

e a decisão nesse sentido foi transmitida à CEME'porLuiz Arcoverde, 

Ribeiro. 

dirigiu 

O depoente naoparticipou' dessas';r.euniOes, .motivo porque: se 

ao Ministro da Saúde 'para orientar-se· sobre o 'prosseguili'iento 

do .processo. 
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Quanto à compra de 3 mil ~on~ladas de Malathion, prevista no 
mesmo processo do Ministério da Saúde, declarou que a operação foi 
realizada pela Diretoria de Administração e Finanças. A propósito, 
lembrou um erro cométido por um datilógrafo da CEME, que terja regis
trado a compra de 1.600 litros de Malathion - ao invés de 1 milhão e 
600 mil litros -, no valor de 2 biliOes de cruzeiros, o que equivalia 
a dizer que o litro do inseticida custava mais de 2 mil cruzeiros. In
formou que a CEME não distribui éter e acetona aos laboratórios~ e 
existe um controle de qualidade da matéria-prima nacional ou importa~· 

da, feito não apenas por um departam~nto do órgão, mas também por 1 

universidades do País, que mantêm convênio com a CEME. Depoente de
clarou que conheceu Paulo César Cavalcante Farias durante a campanha 
presidencial, quando aquele senhor era diretor-superintendente da TV 
Bandeirantes. Não tomou conheciment~ de'qualquer decisão, em nível 
superior, que tenha sido tomada por 'influê~cia de P,ulo César Farias. 

Esclareceu que sua nomeação para a ,Presidência da CEME 112.( 

teve interferência de ninguém: foi escolha pessoal do Ministro AlcE::n: 
Guerra, que fora coo~denador nacional de fiscalização da campanha 
então candidato ,Fernando Collor, quando ele, depoente, exercia essa 
função no Estado de São Paulo. É advogado; administrador de empresas e 
pós-graduado em Economia e Finanças. A CEM!: nem sempre foi dirigida 
por um médico. 

Indagado sobre se teria tomado conhecimento da terit~tiva de 
extorsão e corrupção por parte de representantes do Ministério da Saú
de, na aquisição dos veículos Toyota, o depoente afirmou que desconhe~ 
cia totalmente o assunto. 

Sobre suas principa.is atribuições ao assumir a Presidência 
da CEME, o depoente .informou Que foram. primeiro, preparar o órgão pa
ra a mudança de sua natureza jur1dica. de órgão de administração dire~ 
ta para órgão da administração indireta - empresa pública;. em seguida g 

liberar o remédio para Quem dele necessitava. Ao assumir, assin()u con
vênio com o INAMPS, no valor de 11 biliOes de cruzeiros. Até então, 
nenhum recurso tinha si.o destinado.' CEMEpara aquisição de remédios 

-.,.', ..•. · •.. "' •• ,.,·-.··.·,,1· ................ ~" ....... ~ ..... - . ., •. -._-~~. __ .-~ -- ~'--~-
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naquele ano. 

Perguntado qual era o ordenador de despesas na CEME, o de
poente respondeu que, numa interpret~ção restritiva, Seria ele, na 
qualidade de Presidente, mas que, na ocasição, o órgão passava por um 
per iodo de tra'nsi toriedade emral2';~p ·.da mudança de sua. natureza jur idi
ca. Dai que a ordem para a compra·era de uma pessoa, e a ordenação do 
processo cabia a outra área. Afir.mou, entretanto, que era o Presidente 
da CEME que respondia perante o Tribunal de Contas da União. Por isso, 
por não entender por que teria de responder por htospraticados por 
diretores, 'questionou o fato junto às autoridades do Ministério da 
Saúde. O problema, porém, seria.~e~Qlvido quando' fosse criada a empre
sa, que teria uma diret.oria respon~ável pela sua gestão., 

O depoente informou que deixou a CEME a pedido do Minist'ro 
Alceni Guerra, que necessitava. do ,cargo. para fazer um ajuste de conve
niência como ,PFL, tendo, a ~egtür ,trabalhado, por algum tempo, no 
Gabinete do:Min.istro. Questionado ',~-cerca do relatório 'de 90 ,da audi
toria feita pelo Ministério da Saúde, no qual são citádas várias'irre
gularidades, entre as quais o fato de·não terem sido. atendidos os'se
guintes pedidos dirigidos à Presidência da CEME: "o inventáriofisico
fi.nanceiro de matérias-primas, 'i,nQi~idu.alizado por local de armazena
mento de me,dicamentos, o demonstr,a'ç:ivo' ,das contas relativas aos recur
sos transferidos~os laborató~ios oficiais, os relatórios das comis
sões, constituidas para a levantamento dos inventários' 'dos estoques de 
medicamentos e matérias-prima's e os processos de aquisição de medlca
mentos excepcionais, bem como as conciliaçOes .men~aisde apli~~çOes 

financeiras realizadas no exercicio de 90". O depoente foi solicitado 
a esclarecer porque o relatório de 1991 e de 1992 acusa as mesmas ir
regularidades" al'ém:"de outra~ e perguntou"':se ao depoente quais as 
providências tomadas por ele para corrigir os erros apontados pela au
dito·ria em 1990, e por que não conseguiu saná-los, mas, ao contrário, 
os repetiu quase .na integra. Como resposta, 'o depoente informou que, 
em relação ao primeiro relat6rio·, determinou 'às diretorias quepres
tassem as informaçOes devidas à Secretaria Nacional de Controle'Inter

no, o que foi feito., Quanto ao relatório de 91, ele ainda o está lendo 

' .. '.- -,.- '.' ~ ___________ ..-,..J-.. .... ____ -' 
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e esper~ reunir os elementos elucidativos para prestar os esclareci
mentos. Manifesta estranheza ante as alegaçOes de irregularidade, vis
to que sempre recebeu os auditores, franqueando a eles toda a organi
zação, os arquivos, etc., conforme era sua obrigação. Quanto à denOn
eia de que grande parte dos convênios não estariam registrados n~ SIA
FI, e, pois, estariam sendo liberadàs'vultosas quantias sem que a ad
ministração centralizada pudesse 'controlar esses gastos, o depoente 
negou seu envolvimento, afirmando ·que todos os documentos que .lhe fo
ram submetidos, em matéria de finanças, estavam diretamente vinculados 
ao Sistema Integrado de Administração Financeira. 

Sobre o fato do ~ribunal'deContas da Uniãóha~er conside
rado ilegal a, tr·ansferência de recursos da SUCAM para a CEME, p~~gun

tou-se ao depoente se ele pode provar que, mesmo sendo, de direito, o 
ordenadorde pagamentos das despesas, o ordenador de fato era Luis 
Romero Fa·rias. '.0 depoente respondeu.'que desconhecia esse julgamento do 
Tribunal ,de Contas da União,' mas acred'lta que, se houve ato ilegal, a 
responsabilidade cabe a quem solici t'ou'a transferência'dos recursos ao 
Ministério da Fazenda e àquele que;n~sse Ministério, deu a autoriza
çêo. Quanto à, denúncia de que a CEME comprou o medicamento Heplex em, 
qu'antidade elevad'a, sem autorizaÇão· do Ministério da Saúde, o depoente 
in-formou que se trata de medicamento' 'utilizado para os doentes aid~ti
cos e que 'a solicitação de 'compraera feita pela "Coordenàdoriade 
Doenças Sexualmente Transmissfveis.Formou-se' um processp com vários 
pe'didos .por escrito e, de acordo como Dr. Eduardo Cortez, que era o 
coordenador 'da área, foi efetuada a compra, que não foi suficient,e pa
ra atendex' à, demanda" de seis ,meses~, 

DBPOIMENTO DB SBBASTIAo anuO RODRIGUES DB MQlJRA 

OSr. Sebastião Curi6 'Rodrigue,s de Moura trouxe um depoimen
to' por escrito para apresentar ao Sr. Presidente Benito Gama, que pe

diu ao depoente que o lesse: 

---.------ ~., .. ---: -_._----.- -- -- -,---
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Durante o meu mandato de Deputada....Federa1, apresentei um 
projeto de lei que criava a reserva garimpeira de Serra Pelada' e tam
bém a Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada, projeto esse que se 
transformou na Lei 7.19.4/84. Tomei conhecimento de que estava prestes 
a ser expirado o direito de permanência dos garimpeiros em Serra Pela
da. Tomei conhecimento de que estava em fase de pub1icaçao no Diário 
Oficial, um decreto do diretor do Departa~entG Nacional da Produçao 
Mineral concedendo o direito de lavra garimpeira, em definitivo, a uma 
~utra Cooperativa dos Garimpeiros e Proprietários, a CGP. 

Procurei o palácio do Planalto e fui atendido pelo DI'. Lucas 
Valim HorrO, que era secretário adjunto do Embaixador Marcos Coimbra -
isso em 11 de julho de 1990. Permaneci na sala ane~a à do DI'. Lucas e 
tomando providências para refazer o ato que estava prestes a ser pu
blicado no Diário Oficial. Segundo me informou o DI'. Lucas Va1im e du
rante os contatos do dia no Palácio do Planalto, conseguira ret~rar,da 
imprensa oficial o decreto que já estava em fase de pub1icaçao. 

O Deputado Leonel Júnior, diante da minha afirmativa de gue 
necessitava conversar pessoalmente com o Presidente Fernando Collor de 
Mello, convidou-me para qu~ eu o acompanhasse na audiência do dia 12 
de julho de 1990, dia seguinte. 

O Presidente Fernando Collor disse-me: "Curló, você é. candi
dato, n!o é?" Respondi que' sim. O president~ apo~tou o.dedo indicador 
na. minha direç!o,dizendo, com bastante ênfase: "Eu que~o você de vol
ta à Câmara, porque você é bom nas porradas. Devo-lhe confessar: vou 
lhe ajudar". 

Passei a conversar· com o entao Ministro Bernardo Cabral, 
ocasiâo em que o mesmo me indagava sobre o que estaria necessitando 
para a minha campanha no Pará. Informei-lhe que necessitava de alguns 
recursos. em dinheiro,' principalmente,' para o custeio de des10camen~os 
e a1imentaçaode trabalhadores. 

___ •• ___ ..... _ •• '" __ .".~. '.', .".;..:.,.:, .. ~l, 
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o Ministro Bernardo Cabral indagou-me em quanto girava a ne
cessidade em dinheiro. Respondi que girava em torno de dez milhões de 
cruzeiros. Ao se despedir, o Presidente Fernando Collor, pediu-me que 
procurasse o General Agenor Homem de Carvalho, o que fiz imediatamen
te~ 

No sábado, dia 03 de setembro de 1990, recebi na minha resi
dência em Bras11ia, logo ap6s o almoço, telefonema do Ministro Bernar
do Cabral, tendo gravado esse telefonema em minha secretária eletrôni
ca. No dia seguinte, 4 de setembro, recebi um telefonema, pouco antes 
do almoço, do Dr. Paulo César Cavalcante Farias, pessoa que, até en
tao, eu nao conhecia. Ele disse: "Nosso amigo - você sabe de quem eu 
estou falando, nao é? - ligou-me e pediu que eu entrasse em contato 
com você ••• " Respondi: "Sim". Com certeza tratava-se do Presidente 
Fernando Collor, uma vez que o Ministro Bernardo Cabral afirmara, no 
dia anterior, que passaria ~s meus telefones ao Presidente, para que o 
emissário dele, Presidente, me procurasse. 

o Dr. Paulo César Farias repetiu:" para ele, Presidente, 
ver de que forma a gente pode lhe ajudar. Novamente repetiu o Dr. Pau
lo César: "Você sabe de quem estou falando, nao é?" Perguntou-me quais 
seriam as minhas necessidades. Respondi-lhe: aquilo de que precisa to
do candidato em campanha, ainda mais no Estado do Pará, com distancias 
imensas, em qUe se desloca, de teco-teco, uma hora e 40, de um comício 
para· outro. O Dr. Paulo César perguntou-me de quanto eu precisava. O 
Dr. Paulo César Farias indagou-me se poderia ser essa importancia em 
duas parcelas, no que concordei. Perguntou-me se teria alguém de con
fiança para ir buscar o valor. 

Em seguida, o Dr. Paulo César Farias disse: "Agora, vou pre
cisar de um favor seu. Eu queria que o senhor anotasse um número aqui, 
de sao·Paulo. Amanha o senhor vai dar uma ligada para lá. Anote este 
número - 455-7342 ou 418-6361. Isto é na Mercedes Benz, tá? Disse-me 
ainda, Que ligasse para os telefones em sao Paulo, apresentado-me como 
Deputado Sebastiao Curi6 e dizendo Que gostaria de falar com o Dr. 
Scheuer. Eu deveria, entao, agradecer a ajuda que a referida pessoa 
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estava nos dando. Lembrou, ainda, que eu nao entrasse em maiores deta
lhes com o Dr. Scheuer. 

Esta conversa cQm o Dr. Paulo César Farias gravei, também, 
na minha secretária eletrônica. Telefonei para a Mercedes-Benz, em sao 
Paulo, tendo conversado com~ Diretor Scheuer, a quem, até entao. eu 
nao conhecia. 

Retornando a Brasília fui ao local determinado pelo Dr. Pau
lo César Farias. Era uma sala, onde fui atendido por Di Marta, uma jo
vem que, hoje, reconheço como sendo a mesma Que prestou depoimento na 
Comissao Parlamentar de Inquérito'e cuja foto foi publicada na revista 
Veja, ediçao de 22 de julho de 92. 

Da Marta diSse-me que o assunto estava fugindo um pouco de 
sua alçada e entregou-me o número do telefone em sao Paulo - 813-8350 
ou '815-6290 -, para que eu procurasse por Rose, a fim de resolver a 
questao. 

Fui para a minha residêneiaem Brasilia e de lá fiz o tele
fonema, cuja gravaçao também integra a fita apresentada neste ato. 

Ao manter o contato telefônico com Rose para tratar do as
~urit~, verifiquei que esta já ~iriha pleno conhecimento dó que s~ tra
tava, vez que, em linhas gerais, disse-me que ficasse iranqüilo, por
quanto, no dia seg~inte, sairia a primeira parcela do dinheiro, tendo 
o meu emissário ido receber o valor da primeira parcela, por volta do 
dia 20 de setembro de 90. 

Conforme disse-me meu emissário, Jorge Bandeira imediatamen
te pegou um talao de cheques do Banco Rural, assinando um cheque em 
nome de José Carlos Bomfim, nominal à mesma pessoa. Cheque no valor de 
cinco milhões de cruzeiros, .retirando a importância em dinheiro. 

Em 1Q de outubro de 1990, novamente meu emissário foi ao es
critório de campanha, no mesmo Edifício OK, onde ocorreu o procedimen-
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to anterior, ou se,j~,ena presença,d( Jorge Bandeira, este assinou um 
cheque de cinco milhões de cruzeir,'s do Banco Rural, em nome de José 
Carlos. Bomfim. 

Com. o reter,ido cheque'e abri uma conta corrente no Banco Ba
merindus, Agência Central de Marabá~ 527, conta .~orrente na 13.242-2, . . . - .. 
onde fiz o depósito inicial de cinco milhões de cruzeiros, em cheque e 
mais oitenta mil em dinheiro. Foi liberado o valor correspondente. Es
se cheque é datado de lo de outubro de 1989 {sic} e depositado ~o dia 
2 de .outubro., um dia antes da eleiç.ao ~ 

Federal, 
A campanha enCerro.u-se., F.igur,ei como suplente de Deputado 
passando, dai por diante., a .. dedicar-me principalmente à Pre-. . . \ '. , . 

sid.ncia da Cooperativa de Mineraçao dos Garimpeiros de Serra Pelada, 
tendo contactado a empresa Construtora Servaz Mineraçao ou Servaz Sa
neament() Construções e _Dragagem •. , P,re,t~ndiamos contratar os serviços 
'desta. ú.ltima para terraplanagem.e··~Fag~,gem da cava principal de Serra 
Pelada~ assim como outros serviç.os de infraestrutura. 

NO dia em qtleassina~iamos o contrato com a citada empresa 
Servaz S,.A •. , fui.procurado por um emissário, que dizia ter sido . . '. . , . .. .... . con-

. , 

tactado pelo Comandante Bandeira para que eu fosse ao encontro no mes-
mo dia 3 de de2z,embro d~, 1.990"no., li~,tel, Nacional, em, Brasilia, visto 
q~e ,0,Sr. paulÇ>: cé~ar Farias pretepdiacpnversar comigo com certa ur~ 
gência. 

o Dr. ,Paulo, César Farias disse ter, tomado conhecimento, 
através da imprensa, de que estávamos prestes a assinar contrato com a 
empresa Servaz.l com sede. em Sêo Paulo. COflfirmei a informaçao. 

o Dr. Paulo César Farias, num tom até muito autoritário, 
disse-me, com o dedo indicador em riste: 

"o senhor nao vai assinar. O negócio 4a $ervaz nao é bom. A 
grande. parte ficará com .os garimpeiros. O senhor vai assinar com uma 
empresa de amigos meus I, até porque a Servaz tem uma divida de campanha 
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conosco". 

Disse-me ainda o Dr. Paulo César Farias que "a Servaz tinha 
um crédito com a Caixa Econômica_federal para receber em Manaus e que, 
se fosse necessário, bloquearia esse dinheiro". Disse isso com mui~a' 

autoridade e conhecimento de causa sobre o que se passava na Caixa 
E20nômica Federal, cujo presidente, à época, era o Sr. Lafaiete Couti~ 

nho. 

Tomei conhecimento de que o referido crédito da Servaz qirà
va, à épo~a, em torno de Cr$ 6 biliOes. O Dr. Paulo César Farias di~
se-me que estava indo para sao Paulo naquele momento e que eu o acom,... 
panharia até aquela cidade pa.ra assinar contrato com outra empresa, a 
de seus amigos, cujos nomes nao declinou. 

Neste ato, apresento cópia de proposta da Servaz S/A datada 
de 2'9 'de novembro de 1990, dirigida à GEPO - Gerência deProjeto,Con~ 
sultoria e ParticipaçOes Ltda. Apresento ainda cópia do contrato que 
teria sido firmado, em 3 de dezembro de 1990, pela Cooperativa de ~i,... 

neraça6dos Garimpeiros de Serra Pelada com a Servaz S.A., Saneamento6 

Construções e Dragagem, cujo documento acabou nao sendo assinado. 

Pos'tériormente, tomei conhecimento oficialmente, através dos 
própr iOiS Di tet'ore's da' Servaz, que esta empresa nao recebeu os crédi tos 
que tinha junto à Caixa Econômica Federal no prazo estipulado, levan
do-a, em conseqüência, a ficar impossibilitada de assumir novos com~ 

promissos de obras. 

Tóme~ conhecimento pela imprensa do envolvimento do ex-Mi
nistro Joao Santana com a cooperatiya Compro em irregularidades, bene
ficiando a citada: cooperativa. 

Outro fato a demonstrar retaliaçao foi o tombamento históri
co ~cultural do g~rimpo de Serra Pelada, decretado em 12 de junho de 
1991 - decreto sem número -, fato esse que considero absurdo. Tomba-se 
uma jazida de ouro, a maior a céu aberto do mundo, sobretudo quando o 
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próprio Governo, na exposição de motivos da Secretaria de Cultura, da
tada de 27 de dezembro de 1991, admite que ulteriormente será procedi
da a lavra mecanizada nas galerias subterrâneas. 

Segundo o depoimento do ex-Ministro João Santana no Senado 
Federal, em 26 de fevereiro deste ano, a mecanização do garimpo de 
Serra Pelada seria realizada por outra empresa, em detrimento do pri
vilégio constitucional da minha cooperativa. 

o Ministro Jarbas Passarinho, de fato, oficiou ao Ministro 
da Infra-estrutura, João Santana, no dia 27 de junho de 1991, manifes
tando-se favorável à revogação, conforme aviso GMSSA n Q 0/00551, cuja 
cópia.também estou apresentando enexaao meu depoimento. 

Fiz gestões políticas, conseguindo a convocação pelo Senado 
Federal do ex-Mini stro João Santana, em face do requerim.ento do Sena
dor Epitácio Cafeteira. 

Após ouvir a versão do ex-Ministro João San~ana, .não me con
tive com. as distorções e inverdades. 

Disse que denunciaria o DI'. Paulo César Farias por ocasião 
da contratação da Servaz,em 3 d~ .de~e~brode 1990. O fato foi di vulga
do pelo Jornal do Brasil apenas em 9 de julho do corrente ano. 

No dia seguinte, 10 de julho de 1990, a revista. Veja procu
rou-me através do répor~er Mário Rocha, desejando saber se eu confir
mava as acusações feitas contra Paulo César Farias no plenário do Se
nado, em fevereiro de 1992. Concedi a entr.evista ao· citado. repórter na 
sede da Veja, em São Paulo. 

O DI'. Lucas Va~im, adjunto do Embaixador Marcos Coimbra aju
dou-me com maquinário do extinto DNOS, deslocado para Serra Pelada, 
segundo o Dr. Lucas, por ordem expressa do Presidente Fernando Collor 
de Mello; maquinário esse cedido pelo DI'. Egberto Batista, da Secreta
ria de Desenvolvimento Regional, com a qual mantive contatos pessoais. 



Segundo o Dr. Lucas, o Presidente desejava - está gravado -
ao apoiar-me, aumentar a Bancada do Partido. 

Todos 'os contatos do Dr. Lucas Valim com o Dr. Egberto Ba
tista, da Secretari~ do Desenvolvimento Regional, segundo o Dr. Lucas, 
com a aquiescência do Embaixador Marcos Coimbra - está gravado - foram 
feitos com 'ordem do Presidente Fernando Collor de Mello. Depois, disse 
que seguisse, sim, o ex-Ministro Bernardo que me procuraria, e passou 
todas as atribuições para o seu novo emissário que foi o Dr. Paulo cé
sar Farias. 

Confirmou-se através das'pressões do Dr. Paulo César Farias, 
dois meses depois da eleiçao; que nao queriam o candidato Curi6, que
riam Serra Pelada. 

Agora, eu posso ~izer a V. Ex. que o Uruguai, no ano passa
do, exportou 20 toneladas de ouro, e me parec'e que nao tem nenhuma mi
na d~ ouro. O Sr. Najun está sendo processado lá no Rio Grande do Sul 
por contrabando de ouro para o Uruguai • ~ a' informaçao', dá Rádio Gaú
cha. 

"1"BRCBIRO DBPOIMBN'l'O DB CLltmIO FRANCISCO VIBIRA 

Depreendem-se da leitura dos documentos da oitiva do Sr. 
Cláudio Vieira, os seguintes fatos, relacionados a: 

a. Cláudio Vieira 

l} t, há 13 anos, o administrador (gestor) dos recursos do 
Presidente da República (como este mesmo deciarou), nao havendo manda
to para tal. 
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2) Cláudio Vieira afirma ter realizado, em abril de 1989, 

(quando o Presidente Collor era ainda Governador de Alagoas e aspirava 

a.,ser,'candidato à Presidência da República) uma operaç!o creditícia no 

Uruguai (çhamada de "Operaç!o 'Uruguai" pela imprensa) com a firma Alfa 

Trading S.A. (uma dita "casa de invers!o". c.omo s!oconhecidas naquele 

país. casas da mesma natureza), no. valor de US$ 5.DOO~000100 (cinco 

milhôes de dólaI'es), dos quais tomou,. de início US$ 3.750.000,00 (três 

milhões, setece'ritos e 'cinqüenta mil dÓlares), restando a serem toma": 

dos, pois, 'US$ 1~250.000,00 (hum milh!o duzentos e cinqüenta mil dô-
. . 

lares), n!o tendo apresentado, à CPI, o original do documento do Con-

trato da Operaç!o. A finalidade do empréstimo seria para o atendimen

to' . das despesas 'com a càmpanha presidencial e com os .gastos pessoais 

do 'Presidenté e,'sua família 

3) Tendo-lhe o Sr. Paulo César Farias indicado o Sr. Na-

jun . Turner, dizendo-se amigo desse cidaó&o, com o qual faz,i'a negócios 
" ,. ~ 

e transaç!o ~om 'Guro eeI'a o ouró~ à ,época, a qrande a~licaçao, fe~'o 

Sr., Cláudio .vieÍ:I'à aàplicaçao dos US$ '3~750.000,OO 'nessé' ativo fi

nancéiró, ,comprando 3l8k'g a Najún Turner. 

4) De'sses :318 kg, CláudiO vieira gàstou30l kg, dos quais, 

sem. o' conhecimento de Collor - o principal avalista do negócio -, 'deu 

"por"'empréstimo'!,7 kg 'ae'Sr. Pa'uloCésar'Farias.'É import'ante que se 

salier-it-é, ó',fê!t,ó ·de que,,"pelo Plano 'Collor 'I,' forám ,'confiscados to'dós 

oS" '·ativos' fi'rlànc'eiros,' 'à exceÇao 'do ouro '(,apena's 'os próprietários 'de 

ativos' 'em ouro 'deveriam'fazer uma decl'aràç!o específ.ica a respeito, 

~legando Cláudio Vieir-a'que nao. fez es.sá "declaraç!o porquanto o fiel 

deposi t,ário ,eráNajun Tuiri-er). 

5) O Sr. Cláudio Vieira encontrava-se, desde a "liquidaç!a 

do Banco do Estado de Alagoas (16 de novembro de 1988) até o final de 

19.89, com os seus bens·irtdisponiveis,póisele era membro 'do Conselho 

de ; Administraç!o daquelé- Banco (o contrato foi feito em abril/89 eos 

bens 'de Clá1:ldi..o Vieira naG foram dados' 'em' 'gàrarttia' ao 'milionário negó

cio, pOlsas '-garantias 'fOF"am apena's os av'ais,de Fern'andO' Cóllor, PiÍ'ulo 

Octávio e Luiz Estêv!o). 
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transaçao 
préstimo 
cia as 

6) Cláudio Vieira, o tomador do empréstimo,. nao declarou a 
feita em seu Imposto de Renda, pois, como afirmou, "um em"" 

nao representa crescimento de. patr,imOnio nenhum e neM conhe ... 
regras do pais", aduzindo Que o retificará, se tiver havido 

erro de sua parte, estando a Receita Federal a verificar suas çontas. 
Declarou mais que controlava a contabilidade desses recursos em um li
vro de contabilidade, "dentro de suas possibilidades", e que entreg~u 
o dinheiro. em cruzados novos a Turner, nao sabendo como este adquiriu 
os 318 kg de ouro (ainda restam com Turner - foragido - 16 kg), sendo 
certo que Turner é o depositário fiel daquele bem. 

7) A divida do empréstimo deverá ser resgatada em 1996@ 

confiando, Cláudio Vieira, no Presidente, "Que nao irá.deixá~lo s •• o 
resgate". 

8) Segundo Vieira, Najun Turner depositava o dinheiro em 
determinadas contas, por ele, Vieira, apontadas, como a da Secretaria 
do Presiden.te, Ana Acioli, a·qual er.a suprida por ele ... Quanto.às (:cn-· 
tas "fantasmas" assumidas por Najun ·Turner, disse Viei.r.a que e.ram 

responsabilidade de Najun e que Paulo César Farias fizera dep6sito na 

conta de Ana Acioli., da ordem de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhOes 
cruzeiros), apedido dele, Cláudio Vieira, valendo-se dos 7 kg de curo 
que 
além 
Ana 
por 

.lhe foram emprestados. (sem ·0 ·.cQnl\ecimento do Presidente). .Assi., 
de Turner, também Paulo çésa~. Farias f,ez dep6.si tos na conta de 

A.ciolL Esta dizia a .CláudioVieira, qua,nto nece$$.i,tava: e . 
escr_i to, dava ordem a Turner para efetuar o dep6sito .na conta 

Ana,. pelo que . a secretária re.cebia, para as despesas da Casa da Dinda 
e da família Collor, de duas fontes: de Paulo César Far.ias e de Tur
ner (que abriu, confessadamente, contas em nome de pessoas Que 
e~is.tem) • 

9) Ao ser inquirido pelo Deputado AntOnio Carlos Mende~ 

Thame, acerca de onde foram feitos os depósitos correspondentes ac cu· 
ro" .respondeu Vieira .que emprestou? kg a Pavlo César Farias e ~alguns 

poucos depósitos foram autorizados· na,c,onta d" D. Rosane Collor"" 



129 

10) O Senador Antônio Mariz (vide fl. 111) faz a seguínte 

observaçAo: 

"Considerando-se os 301 kg de ouro (só ,restam 16), se o 

custa hoje, Cr$ 53.000.000~00 (cinqüenta e três milhões de cruzei

ros) e se esses 301 kg foram gastos de abril/89 a jun/92, dariam uma 
despesa de Cr$ 15.150.000.000,00 (quinze biliões cento e cinqüenta mi
lhões de cruzeiros) (!), o que dá uma média mensal de Cr$ 
387.000.000,00 (trezentos e oitenta e sete milhões de cruzeiros) num 
país em que o salário mínimo. é de Cr$ 230.000,ob (duzentos e trinta 
mil cruzeiros). Respondeu Cláudio Vieira, alegando ter havido obras na 
Casa da Dinda, além da manutençao da família do Presidente, pagamentos 
pessoais e de sua família, porque, continuou Vieira, "recursos esses 

que no meu entender, ainda que eu seja o tomador, pertencem a S.Exa., 
que é o principal avalista desta operaçao". 

Assim, concluiu o Senador Antônio Mariz, o empréstimo 
seria "clandestino", pois nao registrado no Brasil nem no Uruguai, nao 
tendo, as autoridades financeiras do país, dele tomado conhecimento. E 
mais: o Presidente estaria vivendo à custa de empréstimos, de particu
lares, sujeito a crime de corrupçao passiva, pois gastaria, na vida 
pessoal, mais do que ganha. 

b. Najun Turner 

Amigo de Paulo César Farias, que com ele fazia negó

cios com ouro e o apresentou a Cláudio Vieira, que comprou, do mesmo, 
318 kg de ouro, constituindo-o depositário desse bem e responsável pe

lo pagamento das contas da Secretária Ana Acioli. 

Abriu, confessadamente, contas fictícias (em nome de 
pes·soas que nao existem - '"fantasmas" - abastecendo, com elas as con

tas de Ana Acioli). 
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Encontra-se foragido do pais, em local incerto e não 

sabido. 

Esteve envolvido 'em processo criminal cem a justiça 
do Rie Grande do Sul, e, 'segundo o Deputado Moroni Torgan, responde a 
três inquéritos por cohtrabando de minét~o. 

c. Paule César Farias 

Amigo do negociante de ouro com Najun Turner, tendo 
apresentado este senhor a Cláudio vieira. 

Recebeu de Cláudio Vieira 7 kg de ouro e auterizaçãe 
de efetuar depósitos de cerca de Cr$ 8.000.000,00 (eite milhões de 
cruzeiros) na' centa de D.Rosane Collor. 

d. Empréstimo 

1) Generalidades: 

o empréstimo (caso tenha existide) fei feito 
ccravés de uma "casa de inversao", A·lfaTrading S/A, de Uruguai, casas 
essas que SaIO, segundeo Deputado Odacir Klein (que entrevistou auto
~idades do sistema financeiro uruguaio), "sociedades de inversãe", não 
se ccnstituindo em instituiçOes financeiras registradas no Bance Cen
tral de Uruguai e por ele fiscalizadas, pois isse sÓ ecerre l..,m lOS 

bancos e casas bancárias. 

As "casas de inversae" saIO seciedades nãe muite 
conhecidas, que buscam recursos do exterior, para aplicaçao no exte
rior. O Diretor Executive da-~sseciaçao de Bancos do Uruguai disse aIO 
Deputado ser estranhe uma "sociedade de inversãe" transacionar 5 mi
lhOes de dólares, já que, com um capital mínimo de 6 milhOes de d6la
res,no Uruguai, se censtitui um banco e cem um capital de 4 milhões 
de dÓlares se estabelece uma casa bancária, ambos bem superiores a uma 
Trading. Assim, cem 5 milhOes d~ dólares, praticamente, se cria um 



ANEXOS 

Ao Ofício SGM/P n~ 1388, de 30 de setembro 
de 1992, da Mesa da Câmara dos Deputados 
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banco no Uruguai. 

- N,ao foram exigidas garantias nem reconhecimento 

de firma para o contrato (diga-se Que o escilvao Rodolfo Delgado de

clarou a Odacir Klein, Que nao leu o contrato e, apenas, reconheceu a 

firma de Ricardo ForceIla, dono da Alfa Trading, nao tendo aquele es

criva0 redigido a respectiva ata ,notarial). As'garantias foram os 

avais de Collor, Paulo Octávio e Luiz Estevao. 

A 'respeito desse' problema" o Deputado José Carlos Vas
concelos (também esteve no Uruguai) julga Que se fazem criticas às 
'''sociedadesde . ,inversao,", apenas 'por que elas fazem concorrência às 
entidade,s, ,bancári,as. 

o .'si,stema:financeiro do, 'Uruguai nada teve com a transa

ção. Disse, também o Deputado Odacir Klein Que as "casas ,de inversão" 
são tidas no Uruguai como entidades Que fazem, o ,bllnques.lento,' ou se

ja, a "lavagem" do dinheiro, havendo várias empresas do gênero naquele 
pais: 

A origem dos recursos, (caso v.erdadeiraa ,ver.são', ,apre-' ' 

sentada) é, no minimo, duvidosa, e o contratonao se faria com as en

tid~des ,o-fic:iais"do sist>ema finalilceh,"o,..-pois ',seriam exigidas as garan

tias curiais a contratos dessa natureza e vulto e não apenas com a as
sinàt'Ura-de· uma.pr.omiss6ria,',cujQ principal' (5 '1I\,~,lhOes de dÓlares) 

chega a cobrir somente a metade da divida final (em 1996) Quer,seto~ 

mados os restantes dos dólares (1 milhãõ e duzentos e cinQuenta mil), 
" 

orçaria a.10 milhões de d6lares. Ou seja~,a garantia é a metade do va-

lor:da,df.v.ida t·otal·(ver ('l. 153"e'154)'. 

(vide 

tado 
pena 

mação 

gundo 

O Sr,. RicArdo Forcella,' 'consoante noticias da Imprensa 

Jornal do Brasil, de 17 de agosto de 1992) e declaração do Depu
Aldo, Reb,elo ,(vide'>f!. 172 dO.,documento de inquirição), cumpriu 

no':Uruguai. :incursq,:em váriosdeli,tQs ~criminais, tais como,' "for

de .Qlladril'ha·" e .. ?I.evasão ,de rdi<visas!l,.'rForcella;'declarou-se.; se.,.., 

ri Relator, amigo intimo de Cláudio Vieira, ,'dizendo Que n.ao exi-, 
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9iu maiores cuidados de segurança por causa daquela amizade. 

- O conttato não teve testemunhas, não podendo, portan
to, ser executado a não ser através de uma ação ordinária, assaz demo

rada. 

2) Observações do Deputado Aloysio Mercadante sobre o con-
trato: 

o parlamentar muito estranha o seguinte: 

o fato de o contrato ter sido feito por uma peSSOa 
física <Cláudio Vieira} cujos bens se encontravam indisponíveis; 

a condiçao de escolha do forum do contrato (Maceió), 
contrariando toda praxe em contratos dessa natureza, sendo que os cre
dores se encontravam no Uruguai; 

a taxa de risco (spread) que foi estabelecida (5% 
acima da taxa libor) ser simplesmente uma insignificância e jamais se
ria fixada' em c'ontrato de tamanho vulto; 

.- o 'prazo .concedido ',(,7, anos), excessivamente generoso:. 

a ngarántia~'ser o principal da dívida, com os três 
avais, apenas: 

o contrato não ,ter co'nsistên6ia técnica e jurídica, 
tanto que Cláudio Vieira s6 recentemente trato~ de fazer'o registro do 
mesmo no Consulado, providenciando a sua traduçlo juramentada {igual
mente, nao foi registrado· no Banco Central do Brasil)e 

o Deputado indagou, por final, de onde viria o dinhei
ro, já que a Alfa Trading nao poderia ser·a proprietária dos recursos. 
Quem teria interesse',em financiar,Collor, prosseguiu.o parlamentar, 
com dinheiro do exterior? 



133 

2) Conclusão 

Ficam no ar várias_ indagações, 'tais como: 

Como o Presidente pode explicar o dinheiro que P.C. 
Farias entregava a Ana Acioli, por determinação de Cláudio Vieira, em 
razão dos 7 kg. de ouro recebidos, se o Presidente declarou à imprensa 
não manter relações com P.C. Farias, desde que assumiu a Presidência? 
e o ouro era do Presidente? 

Constou do Imposto de Renda do Presidente, a verba 
extraordinária que recebia para -a sua manutenç\o, da Casa da Dinda, 
etc.? 

Como explicar que o Presidente da República tem uma 
fonte de recursos extraproventos e que deveria ser do conhecimento das 
autoridades legislativas (que elaboram o orçamento e pagam ao Mandatá
rio Chefe) e financeiras d,o país? E -que essa verba é fornecida por um 
individuo desqualificado, ora foragido, e que reconhece os delitos 
praticados como o'de ter "constTtuldo" pessoas ficticias - "fantasmas" 
para o repasse- do numerário -alocadO a Ana Acioli? 

- Por que o Sr.' 'Cláudio Vieira não apresentou a lista 
de doc'umentos' exigida pela CPI {relacionados nas fls. 13 e 14 do docu
mento de i'nquir'içâo da testemunha)? 

o depoimento teve seu inicio' co~ ~ c~munitaçaD feita pela 
depoente que havia procurado a CPI espontane~mente. 

Continúando, 'telatou c;tue trabálha -numa empresa cujo proprie
tário é amigo 'pessoal do Presidente da Repúbllca e Que o'mesmo tem li-
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gaçOes com pessoas envolvidas agora na CPI, caso de Paulo César Fari~s 
e de tantos outros Que eram citados na mesma e Que ela passou a manter 
contatos com os mesmos diariamente na empresa. Que tal fato lhe chamou 
a atençao e Que a partir de tais circunstâncias começou a acompanhar 
uma operaçao na empresa denominada "Operaçao Uruguai". A depoente re
latou Que percebeu Q~e alguma coisa estava sendo montada ,dentro e fora 
da empresa, em outros escritórios, com outros advogados, cQm out,ras 
pessoas. Enfim, Que estavam séndo elaborados os documentos de de,fesa 
de Cláudio Vieira e, principalmente, no sentido de s~ obte~ docu~en

tos, regularizar documentos junto ao Consulado do Uruguai, à Embaixada 
do Uruguai. A partir de tais fatos, a depoente afirmou perceber Que o 
objetivo de tudo o Que se passava,era o de desvirtuar os caminhos .da 
CPI e Que a meta a ser atingida era fazer com Que nao aparece,sse, a 
origem do dinheiro empregado por Cláudio Vieira para as despesas do 
Presidente. Que o problema era a orige~ do dinheiro, tinha qu.e ser 
feito alguma coisa. E essa coisa era a "Operaçao Uruguai". 

Relatou a. depoente ,QUe ,PaSSou a se~ informada po:r, funcionâ
~ios aa empresa de alguma,s visita~ à ,mesma de personagens C9~lO' C,l,~udio 

Vieira, Paulo César Farias, e o' Embaixaçlor Marcos Coimbra.· .E. ~e,gue-. no 
dia 17 de julho, sexta-feira, ocorreram dive.rsas reuni~es onde ela· ,ou
viu muitas coisas. Outro fato considerado importante por Sandra foi o 
da. viagem de seus che~es,Ars~nio,CorrJa e ~lcides Diniz, no início do 

I • . , ,I . • • ~ 

mê,s, para Brasília, em Ulll jatinho. de .propriedade de Paulo·Cés.a·f~a-
, ~. . . , 

rias, e Que esta viagem feita pela. madr:ugada, era para levar QocUl,lleFltos 
urgentes para a casa do Presidente da Repúbliéa. 

Conforme a depoente, os documento,s Que eram elabora.dos na. 
empresa e outros foram levados para Brasília pelo Alcides Diniz e Ar
sênio Corrêa para a casa do Presidente da República: acredita ela Que 
eles levaram a documentaçao da ASD deI Uruguai, por. exemplo, e as de
claraçÕes de renda do Alcides Diniz, os con~ratos de.,câmbio, os con:
tratos com as empresas de remessa de dinheiro para o exterior, e Que, 
segundo a depoente" sao algumas empresas qye o Alçides Diniz tem no 
exterior. Àfirmo~ tampém te~ conhecimento de ~m outro encontro na casa 
do Embaixador Marcos Coimbra. 



Informou também a depoente que Alcides Diniz havia sido pro
prietário de uma empresa, a ASD deI Uruguai, entre os anos 89 e '90, 

cujo endereço seria segundo ela, P. Juncal n9 13Ó~, e que ao conéultar 
as pastas relativas a esta empresa no dia da viagem, percebeu que as 
mesmas estavam sem suas partes internas. Lembrou ainda que a ASD do 
Brasil fazia remessas de dinheiro para a ASD deI UrUguai através de 
Arsênio Corrêa e pela diretora. financeira da época'Dona Meira. 

perguntada se, o empresário Alcides, Diniz tem empresas nas 
Ilhas Virgens Brit!nicas, a depoente informou que de fato existem em
presas do mesmo naquele lugar e que normalmente para lá sao remetidos 
valores cujo montante el~ desconhece por não ter acesso a esta docu
mentação. 

Continuando seu depoimento, S'andra relatou um projeto que a 
empresa desenvolve chamado-ASD, relativo à constrúção de um hotel ca
tegoria AA. Fez menção ao mesmo para falar das dificuldades 'de Hnan
eiamentos para tal projeto e da'v'inculaç!o deste com à presidênci'a da 
República. Citou que um dos interm'ediários' para' a' 'liberaçào dos recur
sos através da Previ foi Pauto'César Farias, Que' por sua 'vez nomeou 
Luis otávio Gomes da Silva e Edmar Cid Ferreira para fazetas negociá
ções junto ao presidente da Previ; Mauro Berl inck Ramos. Que a's r'eu.:.. 
niões que oc~rriam na empresa 'pará discutir O ar'ldarrtent'o do projeto 
eram dirigidas no mais das vezes' nos'debates telati'Vos' a' co'missão' em 
dinheiro que eles receberiam;' e Que" a mesma' era de 12%. No entanto, 
afirmou a dep~ente, que quando iudo est~va prorito ~ a '~prova~ào do 
projeto ocorreria nos próximos dez dias, um fato novo ocorreu: o de
poimento de Pedro Collor de Mello, que, segundo ela mexeu muito com a 
empresa e que segundo seu ponto de vista deveu-se' a"o re'lati'onamento de 
Alcides Diniz com 'Leopoldo Collor de Mel'lo~' 

A partir de ta'is informações, a depoente vinculou o pr'ojet'o 
que corriá na Previ com'a "Operação Uru~uai". Ela pe~cebeu que aPÓs a 
viagem de Alcides Diniz' 'e Arsênio Co'rrêa' para Bras11ia é consequenUf
mente com o começo da "Operação Uruguai" voltou o clima de otimismo na 
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visto o contrato original, cuja redação, a seu ver, obedece à forma
padrão internacional, prescrita no livro Warranty Forms of Agreement •. 
No entanto admitiu a esta CPlque os documentos que lhefpram apresen
tados não sustentam obrigatoriamente a existência da operação, "a não 
ser pela declaração das pessoas, ligando. uma coisa a outra". Do ponto 
de vista formal, reconheceu em seu parecer a possibilidade legal dos 
documentos, apontando uma falha técnico-jurídica: a falta de legaliza
ção consular do contrato. A fim d~ saná-la, o depoente recomendou que 
se fizesse a legalização ou que se procedesse à audJtoria legal, com o 
objetivo de recolher os elementos de informação que atestassem a exis
tência do contrato. 

Um dia após ter tomado conhecimento em Brasília do contrato 
de Credit Agreement, o depoente deslocou-se para o Uruguai, onde reu
niu-se com Ricardo Forcella, que se declarou presidente e proprietário 
da Alfa Trading, empresa uruguaia que se constituiu como a parte cre
dora. Das mãos desse empresário obteve.cópia de uma nota promissória 
assinada pelo Cláudio vieira e avalizada por três pessoas: o Fernando 
Afonso Collor de Mello, então Governador de Alagoas, e os empresários 
Paulo Octávio e Luiz Estêvão. 

O depoente teve acesso também a outros documentos: os bole
tos de cãmbio emitidos pelo Emílio Bonifacino, rnrretor de câmbio uru
guaio, os quais lhe foram dados por cópia - 2 boletos de I milhão de 
dólares e um de 1 milhão e 750 mil dólares, no valor total de 3 mi
lhões e 750 mil dólares: e a uma declaração de um contador público 
uruguaio que ~~m fé pública e atestou a existência, a veracidade e a 
legalidade dos bol~tos perante al~i uruguaia. 

Quanto à capacitação jurídica da empresa Alfa Trading, foi
lhe apresentada unicamente a chaJ!lada certidão da impositiva, Que cor
responde à declaração fiscal. Segundo entendfmento do depoente, como 
os boletos se referem à conversão de dólares para cruzados novos, e é 
livre o fluxo de papel-moeda nacional na fr.onteira, não há necessidade 
de documento~s concernentes à eritr~da:d~sses recursos no Brasil. 
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o depoente contestou depoimento da Sandra de Oliveira, se
cretária da ASD, aleçando que, naquela ocasião esteve uma única vez 
no escritório da empresa, quando tratou de assuntos alheios ao Credit 
Agreement. Admitiu, entretanto, que tecera comentários sobre o anda
mento do parecer que estava elaborando. Ao que lhe parece, a secretá
ria Sandra interpretou mal a conversa que escutara. Afirmou que jamais 
participaria de forja de uma prova documental. 

Indagado se participara da elaboração da escritura de decla
ração firmada pelo doleiro Najun Turner, que serviu de base para a 
aplicação dos recursos em ouro vindos do Uruguai, o depoente admitiu 
ter participado limitadamente. Apenas esteve presente - juntamente com 
o Sidney Apocalypse, seu sócio no escritório, especialista na área 
fiscal, e o Roberto Delmonte, advogado do Cláudio Vieira - na reunião 
que decidiu pela obtenção da escritura e na qual se discutiram as im
plicações da omissão do empréstimo na declaração de renda do Cláudio 
vieira. 

Teve conhecimento de que a minuta que deu ensejo à escritura 
pública de declaração resultou de conversação entre o Delmonte e o 
Cláudio Vieira, mas não soube precisar quem a teria redigido, se o 

Delmonte, o Najun Turner, ou o tabelião do 24 9 Cartório de São Paulo, 
ao qual competiu lavrar a escritura. 

Quanto aos advogados que prestaram consultoria no caso, o 
depoente menciona os de seu escritório - Sidney Saraiva Apocalypse, o 
Fernando Jucá Vieira Campos, além dele próprio '- Arsênio Eduardo Cor
rea, Diretor Jurídico da ASD Empreendimentos e Participações, e Alber
to Xavier. 

Afirma o depoente que seu escritório, contratado para dar 
assistência ao Cláudio Vieira, jamais utilizou esse instituto jurídico 

a escritura de declaração - e que sua consultoria se limitou ao as
pecto legal e às questões de natureza fiscal da·operaçào. Desmente as 
declarações do jornal "O Globo" do dia 30 e refuta a suspeita, levan-



~ pelo Senador AntÔnio Mariz, de que o seu escritório, representado 
;lia advogado tributarista Sidney Apocalypse, teria inspirado ou 

rientado a declaração obtida de Najun Turner.A propósito, o Senador 
io Covas contesta "o 'depoente, afirmando haver uma declaração do 

Sidney Apocalypse, "onde ele sê dá como autor da instância junto a Na
jun Turner, no sentido de fornecer aquela declaração". 

Indagado sobre os motivos pelos quais fora envida à ASD Em-, 
preendimentos e Participações LTDA., e não a Cláudio Francisco Vieira, 
uma nota de 'prestação de serviços de seu escritório, com data de 24 de 
julho de 1992, e referente a serviços de "consularização, notarização 
2 expedição de contrato". O depoente alegou desconhecer essa nota de 
~~~orários, levantando a hipótese dela referi~-se a outros negócios e 
-i àquele especifico, objeto de discussão na CPI. Admitiu também que 
poderia haver 'ume'ngano' do 's'eu escritório no encaminhamento da nota. 

o depoente confirmou que presta assistência jurídica ao es
critório de Alcides Diniz, há cerca de 4 anos. Levantada a hipótese 
que o empréstimo tenha sido feito em 1989 pela ASD, tendo se consti
tuido esta empresa como parte tomadora, e que a operação tivesse sido 
~econstituída para forjar o contrato do Cláudio Vieira, foi perguntado 

depoente se ele teria prestado alguma consultoria daquela natureza, 
s:1'!"HÜa época. Em resposta, o depoente admi tiu que prestou consultoria 

~ a ASD deI Uruguai nos anos de 1988 e 1989. Reconhece tê-lo as
sistido juridicamente, quando da formação da ASD deI Uruguai. Ignora o 
montante da capitalização, assim como o patrimÔnio líqüido da empresa 
uruguaia, de cujo objetivo sócial n~o se recorda. Admite que, entre 
a o, o movimento de recursOs da ASD para o Uruguai pode ter alcança-

s cifra de 5 milhões de d6lares. 

DEP01:MENro DE FLÁVIO coRRiA RABELLO 

No d~a 4 de agosto, depôs o Sr. Flávio Corrêa Rabello, Di
ar Presidente da empresa Tratex, a Qual possui, segundo sua de-
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claraçêo, um capital aproximado de 40 biliOes de cruzeiros e se de
dica à construçêo pesada, participando "sempre" de licitaçOes pú
blicas. A familia do declarante exerce o controle acionário dessa 
companhia e, também, do Banco Rural. 

Sobre os "correntistas fantasmas" que operam no Banco Ru
ral, objeto de pesquisa da CP!, respondeu que tornou conhecimento pe
la imprensa. 

Confirmou que a Tratex, através de seu Diretor Vice-Presi
dente, Helos Norde, fez um contrato v,erbal com Paulo César Farias, 
tendo pago o ~quivalente a mais ou ~e~~s 200.000 dólares, em razlo de 
cujo contrato a EPC passou a prestar, oralmente, serviços de assesso
ramento. Paulo César e sua empresa, a EPC,nlo prestaram serviços à 

Tratex antes de 1990. Tudo começou com o Plano Brasil Novo. Era Helos 
Norde quem vinha a Brasília consultar Paulo César Farias. 

Com o Plano Collor a Tratex.teve cerca de 2 biliões e 600 
" , ~; ,. 

milhões de cruzados novos retidos, mas pÔde obter sua liberaçlo, por
que, suas dividas eram maiores. 

o contrato foi feito "pa~a.a"êlliar o impact;o do Plano Brasil 
Novo na .economia brasileira epara,v~rificar o, que i~so iria acarretar 
na vida da Construtora Tratex. A escolhad~. Paulo César Farias se ex-
plica pelo conhecimento dele sobre política econÔmica, pois participa
ra da campanha, conhecia o prog~ama do governo, sabia das idéias da 
equipe econômica e, assim, tin~a como ~rientar em funçlo do programa e 

J~ j 

da linha do Governo". 

o declarante nlo sabe se Paulo César participou da elabora
çêo de algum plano econômico, mas sabe que "ele tinha acesso" a isso. 
~Queriamos saber quais eram realmente as intenções do Plano", disse D 

depoente. 

Escusou~se de informar quais foram as recomendações DUOS 

avisos de Paulo César à Tratex, mas reconheceu que a empresa ficou sa-
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tisfeita com o seu serviço. 

Após o assessoramento, e por causa dele, a Tratex tomou a 
iniciativa de reduzir seu corpo de funcionários de seis mil e poucos 
para dois mil e trezentos. 

No atual governo, a T~atex, por meio de concorrências, fez 
contratos com a Vale do Rio Doce, em janeiro e em maio de 1990: com a 
CHESF, em novembro de 1991: com o INCRA, em dezembro de 1991: com a 
Usiminas, "na época em que ela ainda era estatal", em janeiro de 1991. 

DEPOIMBNTO DE RD~"l'O JORGE SAR"l'I 

o depoente inf,nmou a esta CPI que ocupa o cargo de diretor 
financeiro na Cetenco e i;{'le a mesma' é de propriedade da família Malz
zoni em sao Paulo. Que e . nao integra essa família e Que nao conhece 
P.C. Farias, com quem nunca teve qualquer contato. 

Informou o depoente que o relacionamento da Cetenco com a 
EPC se deu por intermédio de Luis,Otávio Gomes da Silva consultor pes
soal do depoente na área fJnancei~a. E que o mesmo ao ser consultado 
pelo depoente a respe-i~o de um trabalho na área tributária indicou Que 
fosse contratada a EPC. Justificou o depoente que sua empresa vinha 
pagando todos os impostos e queria saber qua~s os que podiam ser ques
tionados. O serviço da assessoria foi contratado verbalmente por Luis 
Otávio ao custo aproximado de USS 200.000,00 e que nao houve contrato 
formal. Continuou o depoente afirmando que junto com. o trabalho de as
sessoria da EPC havia uma nota fiscal, uma·:fatura e Que o pagamento 
foi efetuado através do caixa da empresa e~ sao Paulo. Afirmou ter 
feito o contrato pelo valor acima mencionado depois de avaliar que ha
via vantagens financeiras para a empresa. 
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-
Falando acerca dos empréstimos feitos em estabelecimentos 

oficiais, o depoente confir~a que está preparando um trabalho para 
mostrar que nao hoUve favorecimentos. Nega que tenha havido assessora
mento de PC para a obtençao desses 'recursos. 

Ao ser questionado sobre a c6pia do trabalho técnico reali
zado por PC e solicitado através de oficio por esta CPI, o depoente 
alega que está preparando a documentaçao e que vai encaminhá-la. Per
guntado ainda sobre a auto'rizaçao que o depoent,f! deu a Luis Octávio 
para que se entendesse com PC, o depoente esclareceu que a autorizaçao 
foi dada no ano passado: que ele conheceu Luis Octávio acerca de três 
anos, mas,que o mesmo trabalha na empresa desde abril de 1991. Acres
centanto que o mesmo trabalha também na Sultan e que prestava serviços 
na Tribuna de Alagoas, mas que nao sabia dizer se Luis Octávio é s6cio 
de pc. 

Questionado Se tinha conhecimento de que Luis Octávio é res
ponsável pela Log, se é proprietário ouse é s6cio, o depoente afirmou 
que Luis Octávio deve. ser s6cio da Log, mas que nao conhece os outros 
s6cios. Sabendo também que o mesmo foi contratado pela Tribuna de Ala
goas· para gerir os neg6cios da empresa. 

Quanto aos beneficios calculados em Cr$ 2.500.000,00 Que re
sultariam da consultoria,da Ep,Ç afirmou Que eram praticamente certos e 
que ainda nao interpôs, recursos porque os casos de recolhimento do 
Finsocial estao sendo julgados e que vao criar jurisprudência. 

Perguntado se a razao da contrataçao da 'EPC teria sido o fa
to de pc haver integrado a equipe que participou direta ou indireta
mente da elaboraçao dos .·planos de governo do atual Presidente da Repú
blica o depoente negou que tenha sido essa a motivaçao da Cetenco. 

Também afirmou o depoente Que o trabalho da consultoria por 
ele contratado à EPC nlo foi aprovado por nenhuma reuniao de diretoria 
e Que nao consta de Ata. A decislo coube ao depoente Que ocupa o cargo 
de diretor financeiro na Cetenco desde 1~8. Dessa decisao o depoente 
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deu cenhecimento ~ral aO' Presidente de Censelho de AdministraçãO' JeãO' 
vicente GramadO' Barbesa e que e centrato fei praticamente de risco. 

o depeente questienade se estava ciente de parecer centrário 
de técnices de Banco de Brasil para um empréstimo de três biliões de 
cruzeiros pedides pela Cetence nO' segundO' semestre de 1991 e de igual 
quantia para cada uma das eutrasempresas de grup6. O depeente afirmeu 
que nãO' sabia de parecer centrárie, mas do preblema da garantia seli
citada pele bancO'. Na ecasião e depoente foi lembtade do parecer cen
trárie da Superintendência Estadual de SaePaule per alguns metivos 
tais cemo: 

a) que as propenentes apresentam nO' momentO' alte'grau de de
pendência de financiametite~d~ terc~ire pára capital de gire; 
e 

b) a ausência de mecanismes de alta liquidez. 

Nesta ecasiãe "e depeente' foi le'mbr'ado que oreexàme aO's 
pleites dada a insistência das empresas sem que novos"fâtos' ocerressem 
fez cem que a direçãO' de BancO' de Brasil reco'nsiderasse e 'despachó an
terier cencedende empréstimes de um bilhão, quatrecentes e eitenta e 
sete milhões para a Cetenc:e"e cent'e 'e nevEinta e sete mil'hOes para a 
Centenário. E que e Presiden'te de 'Ban'ce' de "'Brasil 'La'faiete' CeutinhO' 
Terres deferiu o plei t'e n'e dia 04: de "setembro de i991 ~ A parti'r desta 
expesiçãe e depeente équestiónado sebre 'um posslvel vínculO' entre a 
liberaçãO' de empréstimo e a contratação da EPC. O depeente nega que 
exista qualquer relação entre' 'os -doi-s "fates. 

Quanto a eaptaçêo de tel::urses ne-''Bance de Brasil: o 'depoente 
afirma que a empresa era correntista dó baí1-eo egue e empréstimo fei 
solicitadO' em junhO' e liberado em 20 de nevembre e que e trabalhe da 
EPC fei requisitadO' em' julhO' ou ageste e concluídO' em dezembrO'. O de
peente insistiu que nãO' exfstia nenhuma rela'çãe entre uma coisa e ou
tra. 
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DEPOIMENTO DE ANTONIO ERMÍlUO DE MORAES 

o depoimento do empresário Antonio Ermírio de Moraes referiu
se a Paulo César Farias, Quando solicitado a informar se conhecia o 
.esmo. Ao responder, o depoente relatou Que num sábado, na Votorantin, 
foi apresenta~o a Paulo César Farias e Que a conversa com ele durou 3 
.inutos, Que posteriormente ele veio trazido pelas maos do seu irmao 
.ais velho, José Ermítio de Moraes Filho. 

Esclareceu o depoente Que Paulo César Farias pediu-lhe Que 
fizesse um plano de industrializaçao no estado de Alagoas, especifica
.ente um polo petroQu1mico. Admitiu o depoente Que suas empresas pra
ticam contrataçOes de empresas especializadas para estudar planos de 
iftvestimentos. Ao ser Questionado se, nesse caso, a empresa contratada 

ria sido a EPC de Paulo césar Farias. O depoente afirmou Que Paulo 
cisar Farias é um homem da intimidade do Presidente da República; Que 
era evidente o fato de o mesmo ser um homem de contatos dentro de Ala
goas". Por outro lado, afirmou Que os resultados obtidos foram nulos, 
tio nulos Que apenas o primeiro sinal do contrato foi dado. 

O depoente afirmou Que nao teve conhecimento do corpo técni
~o, nem dos técnicos contratados pela EPC para elaborar os estudos, e 
acrescentou Que recebeu informaçao da Polícia Federal de Que haviam 
apenas 12 homens no escri tÓrio de Paulo César Farias', de nível médio 

ra baixo. Salientou Que percebendo Que a empresa nao fizera o prome
tido, procurou pesquisar um pouco mais sobre a atividade comercial e 
.. presarial de Paulo César Farias. Para sua surpresa, verificou Que a 
.. presa 
diana 

era realmente pequena e os homens Que ali estavam eram de me
competência. Dentro do Que pode avaliar, chegou a conclusao de 

~ue a empresa de Paulo César Farias pressionava para vender serviços 
para a implantaçao de empresas, talvez no Brasil inteiro. 

Perguntado sobre a Que título suas empresas pagaram 238.976 
dólares para a EPC, o depoente respondeu Que Paulo César Farias nada 
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produziu em retorno e quanto ao tipo de contrato feito"bão sabe. E 
que tomou conhecimento da EPC na Policia Federal de São Paulo. Consi
derou o valor pago relativamente pequeno e que deveria o mesmo ser 

i apenas um sinal. Que o montante deve ter sido maior e que foi suspenso 
I por ter havido retorno. Isto talvez motivado pela pressa de se fazer 
I alguma coi sa dentro de Alagoas, uma pressa ao menos de se e!?t?Jidar e 

que seu pessoal e os dirigentes das empresas do grupo Votora.!lt.?~) te-· 
I nham cometido' alguma facilidade. Afirmou o depoente que teria sido me

lhor se tivessem sido mais rigorosos quanto a proposta de Paulo César 
I Farias. Mas, enfatizando ser evidente que, quando chega alguém rela

cionado com o Executivo, se procura resolver o mais depressa possível, 
I no bom sentido, não no sentido de facilitar as coisas. 

I várias 
causa 

Quanto a terem sido divididos os pagamentos da EPC entre as 
empresas do grupo Votorantin, acredita o depoente que foi 

da dificuldade financeira em que se vive. Afirmando que se 

, 
por 

fos-
, sem empresas realmente capitalizadas, como estavam suas empresas antes 

do Plano Collor, bastava uma empresa para pagar sozinha. 

Perguntado sobre as relações do Grupo Tratex com a EPC rela
tivas ao saneamerito das finanças internas daquele Grupo, afirmou que 
não foi Paulo César Farias a prestar assessoria; que o mesmo não tem 
qualidades técnicas para faz~r isso. Mas que tem qualidades políticas, 
no sentido de conhecer as firmas que possam prestar bons serviços no 
estado de Alagoas. 

Disse ainda o depoente que nunca foi informado de que Paulo 
César Farias abordava alguns empresários no estado de São Paulo com o 
propósito de promover negócios, princip~lmerite no estado de Alagoas. O 
que sabe diz, foi pelos jornais. 

Pelo Que afirma saber, as empresas Votorantin foram procur-a
das por Paulo César Farias em pessoa. Mas que em sua área direta de 
atividades não foram emitidas notas fiscais para a EPC ou para qual
Quer outra firma. 
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o depoente afirma que para ser honesto, caso fosse procurado 
por Paulo César Farias, ficaria muito difícil chegar e dizer: "eu nao 
posso fazer coisa alguma. Era realmente um homem" vamos dizer, de am
pla relacionamento com o Executivo dó Brasil". 

Perguntado se Paulo César Farias causou prejuizos às suas 
empresas, o depoente respondeu que era evidente, que quanto a isto nao 
ex'istia a menor dúvida. Disse ainda que pela importância em dinheiro 
adiantada à EPC, a Votorantin a rigor deveria ter exigido a -garantia 
de uma fiança bancária. Continuando disse: "se pedir uma fiança' bancá
ria a esse tipo, vamos dizer, dada a influência do sr. Paulo César Fa
rJa. no próprio Executivo, tenho a impressão que talvez não fosse bem 
re~e'bido" • 

Perguntado se Paulo César Farias alegava prestigio com a ad
ministração federal nos contatos com empresários, ou com as empresas 
do ,dePoente, respondeu que evidentemente sim, acrescentando "basta 
olhar, naturalmente, o que foi feito durante a campanha presidencial. 
T~nho a impressão de que ele era o homem da mais absoluta intimidade 
do I'residente da República". 

Admitiu que, ao contratar a EPC, o grupo Votorantin levou em 
conta o fato de que Paulo César Farias tinha trânsito e prestigio den
tr~ do Pode~ Executivo. Mas.ao mesmo tempo admitiu não conhecê-lo, não 
saber se era contador ou advogado, enfim, não saber quem é Paulo César 
Farias. 
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C A P 1 T U L O I I 

CEMB UM ESrooo DE CASO 00 "ESQUEMA PC 

o Sr. Pedro Collor de M~llo ao tornar pdblicas as sua~ óe~ 

n6ncias contra o Sr. Paulo César Farias, apontou a existência d~ um 
autêntico "ministério paralelo" que estaria a operar sob a coordegaç&o 
do Sr. Paulo César Farias. Na 'seqUência dos fatos convencionouTse de
nominar este ministério para'lel~ de "esquema PC". Passaremos pf>r.i$' , a 
utilizar esta denominaç&o para' iden'tificar o fenômeno que ora se passa 
a analisar nos seus mais diversos ~spectos. 

Imputações de ilicitude's'aoSr. P.C.Farias, relaciof,laÇia$ com 
a CEME e com o Ministério da Saúde, foram reafirmadas em diverS9!$dfe·~ 
poimentos de testemunhas perante a CPl. 

o próprio Sr. Paulo César tavalcante Farias revelou que, a 
pedido do ent&o Governador de Alagoas, Moacir de Andrade, solicit~u eo 
seu irm&o Luiz Romero Cavalca~~~-~~ti~s, Secretário-Executivo OO~J"i~ 
nistério da Sadde", qu~agiliza~si'a 'liberaç&o de verbas daq~elf# ":~n~'$"'/,' 
tério, para.as obras de modernizaç&o do LIFAL-Laborat6rio -In4~s"ial 

Farmacêutico de Alagoas S.A., através da Central de Medicamento$'r.~IlC.-~ 
Afirmou que 
qualquer ato 
era o que os 

n&o considerava que, ao agir assim, estivesse 
pecaminoso, ilegal'~uirregular. Mesmo porque, 
Deputados e Senadótés: t"aziam habitualmente. 

cometendo 
adicionou, 

o Sr. Renan Calheiros, ex-liderdo Governo na Camarados De
putados, acusou o Sr. P.C. Fa~ias de, através de seu, irm&o, Luiz Rome
ro, utilizar-se de verba da CEME para apoiar seu adversário naquelas 
eleições. Essa operaç&o teria sido feita através da remessa, pela CE
ME, de US 16 milhOes pára as obra.s do, LlFAL, ':Im laborat6rio acanhado, 
sem condições de absorver t&o vultosa quantia. Teria havido superfatu
ramento na obra, e os recursos advindos desse superfaturamento teriam 
sido empregados nas fraudes eleitorais que denunciara. 



o empresário Takeshi Imai, dono da Hatsuta Industrial S.Ao; 
denunciou, reiterando suas entrevistas à imprensa, que havia sido ví~ 
tima de tentativa de extorsêo, por parte de José Maria da Fonseca, da 
empresa Frombrasil, de comércio exterior. Relativamente a venda, à CE
ME, de pulverizadores de inseticida fabricados pela Hatsuta, dessa 
tentativa participaram, conforme declarou, além do Sr. José Maria 
Fonseca o piloto Sr. Jorge Bandeira de. Mello, o piretor da CEME, Sr. 
Luis Fernando Gonçalves Ribeiro e o Secret6rio-Executivo do Ministério 
da Saúde, Sr. Luiz Romero Farias. 

Denunciou, também, o bloqueio de iniciativas e interesses 
sua empresa na .superintendência de Campanhas de Saúde Pública- SUCAM@ 
P~F parte de técnicos da instituição, que, segundo afirmou, . estariaM 
vinculados ao ~enominado "esquema PC". Por fim. denunciou a ocorrência 
de irregularidades nas compras feitas, pela CEME, dos inseticidas DD'T 
e Malathion e de veiculos que seriam utilizados no combate à epidemia 
de de~gue que se alastrava pelo Pais. 

o Sr. José Maria da Fonseca, em s~u depoimento, contestolTI, 
uma a uma, as acusações do Sr. Takeshj .lmai, com base em documen Oi!: 

que levQu consigo para o depoimento e em outros que remeteu. e
riorm~nte, para. a CP!. Este aspecto em particular que envolve a CE~m~ 

está sendo objeto. de inquérito conduZi.do pela políçia· Federal. 

o Sr. Luiz Romero Cavalcante Farias, reiteradamente ·ci 
como um dos integrantes do "esquema PC", admitiu, anteaCPI, ter rIS:: 
cebido e encaminhado pedido de agiliza~ a ljberaçêo de verbas para as 
obras do LIFAL, mas negou qualquer partic~paçêo'na tentativa de extor
sêo denunciada pelo Sr. Takeshi lmai ou nas. compr.as, supostamente i rre
gulares feitas pela CEl4E, 6rgêo autô~omo c~jo presidente se reportava 
diretamente ao Ministro de Estado l afirm~n~o ~er da responsabilidade 
deste, uma eventual autorização sem base legal. 

Ao ser ouvido pela CPI, o Sr. Jorge Bandeira de Mello 
qualquer pa·rticipaçêo na tentativa de extorsêo .denunciada, ter ~9'i 

.~~ . ····· .. ·1'·-·· .. ·· .... ......--.... ..... ·· ..... +·-t1"------------··-----.--··~-... _ .. _.-
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em assunto comercial envolvendo a CEME. 

o Sr. AntOnio Carlos Alves ~os Santos, ex-presidente da CE
ME, afirmou, ao depor, que assumiu o cargo a convite do ent!o Ministro 
Alceni Guerra, com quem havia trabalhado na campanha de Fernando Col
lor 'de Mello. Apesar disso, acrescentou n!o ter indicado qualquer dos 
diretores da CEME, todos nomeados' pelo pr6prio Ministro. Insistiu que, 
ao tempo em'que presidiu a CEME, poucos contactos teve 'com á'Sr. Luis 
Romero Farias, uma vez que, como presidente da empresa, 'despachava di
reto com o.Ministro Alceni Guerra. Declarou desconhecer a quest!o do 
uso irregular de verbas do LIFAL nàs 'eleições alagoanas, e negou, com 
argumentos juridico-formais,responsabilidade em aquisições irregula
res 'feitas pela CEME, atribuindo eventualOnus aos Srs. LuiZ' Romero'e 
Alceni Guerra, qu~ lhe teriam dado ordens expressas pa'ra agir. 

Diante dos fortes indi~io~ 'de irregularidades, traz~dosa 
CPI, foram examinados, além dos documentos apresentados pelos depoen
tes,' os especifica'mente requisitados' à Policia Federai, ao Tribunal de • 
Conts'6 da UniAo~ à Secretaria de 'Controle Interno do Ministério da 
Saúde eao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 'Os 
Deputados Mendes Thame, Marcelo Barbieri e Jackson'Pereira, por dele
gaçAo da comissAo, efetuaram vis1taao LIFAL, em Alagoas, para uma 
avaliaç!o direta da obra para, a qual houvera 'sido liberada, ir'regular
mente, verba federal. 

Do resultado'desse exame chegou-se às concTusões que 'à' se
guir',se consignam. 

Consiste ,a' den:úncia em'que' 'a CEME teria~ enviado para o LIFAL 
16 milhões ded61ares, ent~é juriho:e~dezembro de 19~O; )usta~enté'n~ 
periodo'·eleitoral, particularmente pr6ximoao "terceiro' turno)"" 'dás 
eleiçOes para Governador de Estado, em Alagoas. Esse'f) recursos teriàm 
sido apenas parcialmente usados na obra, pois teria havido superfatu
ramento., A "sobra" da 'verba teria sido usada 'para ctist~ar procedimen
tos fraudulentos naquelas elêiÇões,'em benefIcio de'um'dos candídatos, 
hoje Governador. 
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Alegaram os Sres. Luiz.Romero e AntOnio Carlos A. dos San

~o~, em sua defesa, ter a CEME programa regular de modernizaç40 dos 
;Quinze laboratórios oficiais com os quais trabalha, dentre os quais o 

,l.lrAL. 

,As v.erbas s40 anualmente remetidas para os laboratórios, in-

4.pendentemente da Diretoria. O.~alor efetivamente transferido pela 
CDm, na época em quest40, equiv.aleria ~proximadamente a US$ 7,5 mi
'1~Oés e 1'1'0 aos US$ 16 milhões apontados. 

Constatou-se, no curso ~.a~ investigações, que as referidas 
li""raç.ões de. rec.urso.s da CEME, .Pi!lr~ o. LIFAL ocorreram entre 21 de de
Sct~rQ, de ~99,O e 30 de janeir~ .de 1.992, n~. m.ontante de Cr$ 
'2,.2'34.400.00,0,00 (dois biliões duzentos e trinta e" quatro milhões e 
quatroc'entos mil cruzeiros), equivalentes, pela taxa diária do dólar 
comercial par.a ,vendá, a ~S$. 7 ,595~~17 ,07. 

Pelo conv.ênio para execuçlo descentralizada de atividades de 
.' ,. . " " ' . 

. ~nteres8es d.a CEME, o LIFAL, recebeu,. no período abrangido pela denún-
éia' ora investigadas, um total de Cr$ 88.320.7-85,72 (oitenta e ·oito 
ailhÓes trezentos·e vinte mil setecentos e oitenta e cineo cruzeiros e 
. 'i, ", .' ' ."" _~ , . , ~ . , ., J 

a.atenta e dois 'centavos) ,~: équivalentes' a, aproximadamente,US$ 1 mi-
• -<" ~ .f" ,-', ' - I ~, I ~_ • • 

11110 •. 
. ~', . 

os;convênié)sd~~~~>,~ot.~,iji:~>ac~,rpuente .>cri t i cados pela .CI'SET 
ao' Ministério 'da/ S;úde., Quan/to ao e;xercleio de 1990" pelo quase total 

" ~ .. ' 

â.~çon~role dos recursos.'O rélat6rioda CISET conclui pela irregula-
" , " ' , '-' - '-" 

t~~ade aas contas dos ti~ulares da entidade, nesse ano, em particular, 

q",~.ntoàs/C::9nta!t P~?C~~;~~;.~oyi,~«!~t;aª~.s pel~ C~, por ausência ou i 1'1.
jut,lciência de'> ~~~t,r~l~:.ed~C::\DJl~rat>()s. 'Tampou~o, se pOde concluir ,qual; 

.~r·' ~~is~sObr~ osest~4\1eé'd~mat~ri~s-:,primas e de medicamentos ,em 
~der da CEME ou dos l~})o~atórios oficiais. Nessas circunstâncias, 
q~"lquer valor Que se r'.~.fira à ç~, no exercício de 1990" deve •• 1' 

.,i,~o· e analisado com e~t.re~a cautela, ,porque os controles e registros 
4.': entidade indicam pletora de irregularidades administrativas e ccn-
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tábeis. Nada permite supor que a situação de descalabro administrativo 
da CEME tenha sido corrigida em 1991, o que compõe o cenário ideal' pa
ra a ocorrênc ia de' fraudes diversas esubstanciai s , cujos rastros ten
dem a desaparecer rapidamente no tumulto administrativo instalado, se
ja por simples conseqüência do caos, seja pela ação de delinqüentes 
que dele se aproveitam para melhor e m&is f.acilmente ocultar os sinais 
de sua ação criminosa. 

o laudo do CREA-AL sobre as obras no LIFAL revela que n~o 

foi possível comprovar a composição do preço-base utilizado na licita
ção.Constatou-se, ainda, que o LIFAL antecipou pagamentos no valor c;1e 
cerca US$ 3,5 milhões, correspondehtes a 46,34% do total da obra, an
tes mesmo de seu início. A taxa de' bo'nificação e despesas indiretas -
BDI da obra, calculada pelá empreiteira, 32,7% superior ao que foi 
calculado pelo CREA-AL. A obra que ampliaria os atuais 600 metros qua
drados do LIFAL para 10.000, ora está ,paralisada por falta de recur
sos. 

A visita da CPI às obras 'permitiu estabelecer queó Sr. L,uiz 
Romero Farias, assi'nou'o contrato da obra, na condição de testemunha 
da contratação da empreiteira .(CIPESA S.A.). O ex-presidente do LIFAL 
responsável pela antecipação de' pagamentos revelou tê-lo feito para 
atender à orientação explícita do Sr. Luiz Ribeiro, da CEME, e a pedi
do do então Governador de Alagoas, Moacir de Andrade. Ressalte-se o 
caráter inusltad'o,se não ilícito, da transação, eiva'da de conotação 
política e de prática dé influência. 

Do que se 'coligiu de 'documentaç'ãô examinada e dos 'depoimen
tos prestados, p'ode-'se', de'ce'rt'o ,'asseverar 'e:xi st-i rem' elementos ',stlt i

cientes para supor '0 uso da 'CEME para fins políticos nas ele,içÕes es~ 
taduais em' Alagoas, no 'ano de 1990 ,sob a responsabilid'adedas' seguin
tes pessoas: Paulo César Cavalcante Farias, tuis Romero Càvalcante,'Fá''
rias, Luis Fernando Gonçalves Ribeiro fi! Ant"O'nio Carlos Alves do'g Sa,n
tos. 

_ .. _. ~ 1'. '-.' " .. - - - ! .. . o; I . _ _ I"!" 
, _._._"_. _'_M ~~ __ .,_". ,.,._·-t-.• -_.·-·-.. _--,_.·_-~· "-'~~"'~ 

~ ••• ~_ - ••. , .ti 
. ~._-,+---- ,--

I I", I." 
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Existindo, contudo, investigações especificas em curso, na 

Câmara dos Deputados, no Ministério Público e na Policia Federal, so

bre esta matéria, entende-se que os eventuais enquadramentos penais 

serâo mais adequadamente produzidos noutros feitos em andamento. 
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CAPíTULO I I I 

AS ATIVIDADES DA EMPRESA DE PARTICIPAçAo E CONSTRUÇÔBS 

(EPC) E O DENUNCIADO -ESQUEMA. pc" 

Quando do depoimento prestado perante esta CPI pelo Sr. 
P.C. Farias, considerando as imputações que lhe foram feitas pelo Sr. 
Pedro Collor de Mello quanto ao ilicito enriquecimento decorrente de 
exploraçao de prestigio e tráfico de influência, indagou-se do empre
sário quais eram as principais empresas sob seu controle que estavam a 
gerar lucros ou receitas capazes de justificar os sinais exteriores de 
riqueza que ostenta. Declarou que, embora fosse acionista de diversas 
sociedades, os principais entes responsáveis pelo faturamento eram a 
Tratoral, a Empresa de Participações e Construções EPC e a Brasil-Jet. 

Para melhor ordenar os trabalhos e ante a impossibilidade 
material de realizar diligências investigat6rias em todos os setores 
de atividade do empresário, deliberou o colegiado constituir duas sub
comissões para, especificamente, analisar a evoluçêo recente da Bra
sil:-Jet e da EPC, nos seus diversos aspectos. 

Da documentaçêo enviada a esta CPI pelo pr6prio interessa
do, constatou-se que a EPC foi originariamente constituida em •••••••• 
•• , com dUPfa finalidade: atuar na área de construçêo civil, e ter 
participaçêo 'acionária em outras sociedades. Em •••••••••• fez-se mo
dificaçêo nos seus estatutos, com o prop6sito de incluir, entre -os 
fins societários, a prestaçêo de consultoria, notadamente no campo 
fiscal. 

Desde logo, convém registrar que o depoente, Sr. P.C. Fa
rias, declarou ser advogado, tendo militado, no passado, em Alagoas 
no foro criminal e, mais recentemente, nos campos fiscal e tributário, 



sem, en~retanto, especificar onde e par~ quem. 

A Subcomissão criada para investigar a EPC, va'lendo-se das 

diligências já'realizadas pela Receita Federal, que, como se sabe, de

sencadeou procedimentos investigatórios próprios a partir das denún-

ci.as amplamente veiculadas, requere.u 'o, env,i.o, ao órgão , de cópia de 

to"das as notas ·f.iscais sob suspei ta 'de não' representarem e'fet i v:a pres

t~~ç:ào de se rv iço,. 

De um total de 92 (noventa e duas) notas 'fisc3.i'"'s emitidas 

ell,t,re ,03.08.87' e 30.04.92, 65 (sessenta e" cinc'O) f.oram tidas como apa

rent·a:ndo algum tipo de irregularidade' e, por essa raz,ão,' ·passa,r.a:m a 
n~.rec.ér especiàl . atenção por parte da Divisa0 de PesqUisa Fiscal do ,. . 
Mí'tli,stério da Fazenda. Este primei ro dado af igura-se revelado:r: 70% 

(se,tenta por cento) das. transações real izadas pela emp.resa no per iodo 

em: '::qUestãosusci taram .• fundadas dúvidas quanto a sua ).egi timidade ou 

mj!smo efetiva ex1stência,_ 

Outro aspecto a merecer 'destaque diz respei'to à clientela 

SJJPQs:t,amente. servida, bem assim à sua distribuição g'e~gráfica.' O qua';" 

d't'o(que abaixo se reproduz indica claramente que, no períOdO Q\le ,me~ 

deou entre m,arç6 de 1987 e março de 1990, , a~'Quase" totalidade dos' ·toma'~, 

d~'t-es' .. de serviç'os era de Alagoas. A partir de março de' 199Ç, nota-se, 

uma. nitida modificação qualitativa e Quantitativa. no. acervo de clien

t~s~. :Com efeito, deixa~de consultar a'~PC~as' empresas nordestinas de 

m~di6~~orte que pperam nq setor suc~oalcoo1~iroi~passando a ingr~~sar~ 

ni carteira da.p~ssoa juti~ica em causa~ megae_~r~SárióS'dácons~tução 

ci~i1:nacional. Dq.,ponto de vista Quantitativo. há, substantial aumehto 

do~ :vá1ores médios cobrados. 
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DATA 

03/09/87 
11/09/87 
11/09/81 
23/09/87 
05/10/87 
18/11/87 
27/11/81 
30/11/81 
04/1'2/87 
04/01/88 
10/02/88 
11/04/88 
11/04/88, 
11/04/88 
02/05/84 
3-1/05/88 
04/01/88 
11/07;88 
19/10/88 
28/11/88 
29/11/88 
26/12/88' 
o.2/9~/89 
04/08/89 
21/0,8/89 
28/08/89 
07/03/89' 
09/.03/89 
09/03/8~ 
07/03/90 
09/03/90' 
25/04/90 
17/05/90 
17/05/90. 
17/05/90 
11/05/90 
11/05/90 
11/05/90 
17/05/90 
11/05/90 
11/05/90 
11/05/90 
18/05/90 
15/06/90 
16/01/90 
15/08/90 

NOTAS PISCAIS EMITIDAS PaLA EPC OBJETO DE AÇÃO FIS~ 

NF DEBITADO 

01 CentraL Açucareira Sto~Antonio 
02 S.A. Usina Cururipe de Aç.e Ale 
03 S .. A. Leão' Irmãos Aç.e Alcool 
04 Us.in,a Cac,hoeira S.A. 
05 Alagoas Diesel S~A. 
06 Usina Caeté S.A. 
07 Alagoas Diesel S.A. 
08 Ide,m 
09 Assessura Ass.Com.e Repr. 
10 Alagoas Diesel S.A. 
11 Idem 
12 idem 
13 Idem 
14 Idem 
16 Idem 
1'1. Idem 
18 Idem 
19 idem 
21 Id'em 
22 Idem 
24 Idem 
25 Idem 
35 Leão Irmãos Aç.e Alcool 
36 Idem 
37 Idem 
38 Idem 
42 id.em 
43 Renato ,Prado 'Pinto 
44 Idem 
45 SebasiiAoF. M~lo 
46 Melo Rocha , eia. .7 Con~t~utora Tr~tex S.A. 
48 S.A. Inds. Votorantim 
49 Cimento ,Sta. Rita S.A.' 
50 Cia.Catarinense de Cim.Portland 
51 Ci~~ni6'G~Óch6' , 
52 Cimento Rio Branco 
53 Transportes CPT Ltda. 
54 Transp.Especiais 011mpia S.A. 
55 Cimento Itaú do Paraná S.A. 
56 Cia.de Cimento Portland 
51 Transp.e Com.Além Fronteira Lt. 
58 S.A. Leão Açúcar e Álcool 
59 Constr.Andrade Gutierrez 
61 Idem ' 
62 Idem 

SEDE VALOR EM 

AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
SP 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 
AL 

,MG 
SP 
SP . 
SC 
RS 
PR 
SP 
SP 
PR 
SP 
MG 
AL 
MG 
MG 
MG 

CZ$/NCrS 

Cr$ 

300.000 
,200.000 
200.000 
700.000 

50.000 
2.500.000 
1.642.370 

70.743 
593.600 
930.184 

1.049.589 
1.500.0.00 

500.000 
1.400.000 
4.704.594 
4.225.507 
5.469.474 
2,.411. 900 

25.38'5.227 
13.968.315 
20.000.000 
37.719.198 

7.799 
155.979 
177.426 

,9.315 
5.4.14.234 
1.049.589 

145.646 
36.400 
35.000 

15.000.000 
1.360.000 
1.560.000 

,920.000 
880.000 

1. 6 ~30 . 000 
1.89Q,OOO 
1.680.000 
1.720.000 

980.000 
680.000 

4.,490.293 
16.695.000 
43.866.666-

7.866.666 

6.15~ 
4.04:$ 
4','0;(5 

13 '-S4'! 
.96,~ 

41·.9:,,.~ 
26.,2~~ 
1.1~,2 
9.17~ 

l~~B.7,~ 
1,];,'281 
12'.,I1·~'S 
4'.14~ 

lL'59~ , 
33.953 
2,5.973 
27.61~ 
11.69a: 
60.358 
24.35$ 
34.49.1. 
52.0SS 
3~526 

69.0'4'8 
69.579 
. 3'.696, 

15"7 ~.eÇl. 
11.·281' 

3.992 
2.719 

959 
292.929 
1B.76~ 
3Q'~ ~55 
17.961, 
17~ 180 
32.212' 
36.891 
32.198 
33~51' 
19.132 
12.07,6 
a7.4:3l 

298.321 
659.510 
109.28,1 
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24/08/90 63 Constr.Norberto Odebrech~ BA 40.500.000 560.499 
29/08/90 65 Idem BA 41.250.000 570.847 
10/09/90 66 Idem BA 8.000.000 117.791 
~5/09/90 68 Constr.Andrade Gutierrez MG 48.855.666 647.155 
17/09/90 71 Constr.Norberto Odebretch BA 7.760.000 1.031.737 
21/09/90 72 Abaeté Autom6veis Ltda. BA 4.947.000 60.359 
21/09/90 73 Itabuna Veiculos BA 4.753.000 57.992 
24/09/90 75 Constr.Norberto Odebrecht BA 4.000.000 48.732 
01/10/90 76 Idem BA 44.135.000 520.976 
01/10/90 77 Idem BA 4.413.500 52.098 
OS/l1/90 79 Idem BA 33.756.0Q.0 296.730 
1'9/11/91 81 Mendo Sampaio S • A,. AL200.000.000 266.088 
20/11/91 83 Usina Cachoeira S.A. AL 42.000.000 55.103 
~0/11/91 Marituba Agro-Ind. AL 95.000.000 124.638 
. 0/11/91 85 Usina Caeté S.A. AL168.000.000 203.604 
19/12/91 87 Idem AL 85.000.000 85.906 
19/12/91 88 Marituba Agro-Ind. ALl15. 000.0.00 116.226 
20/12/91 90 Cetenco Engenharia SP200.000.000 199.910 
20/12/91 92 Coop.Açücar e Álcool AL242.500.000 236.474 
30/04/92 93 Idem AL291.000.000 121.447 

T O T A L 7.813.599 

Convém, por igual, dest~.c;ar aquilo que, podendo nao passar 
de mera coincidência, assume ,contornos. r·elevantes em face de outras 
~vidências Que emergem de contexto prebat6rio .recelhida pela CPI. Tra
ta-se do fato de a EPC ter sucesso financeiro justamente nos per iodos 
em que e politico Fernando Collor de Mello assume funç~es executivas, 
seja ne âmbito estadual, seja no ampi to. federal. 

, 

A Subcemissao deu curso a.sua. açao investigatória expedinde 
of~cies para as diversas empresas;. selicitando-lhes .fossem. remetidas à 

CP! a~ provas materiais das prestações dOIS serviços discriminados nas 
respectivas netas fisca,i,s elllitidas pel~ EPC.Com ,o me.smo,· prop6sito, 
também fei expedide eficio à p~6p~ja .~C~ que naorespo~deu à solici
taçae. 

empresas: 

Deixaram de enviar Qualquer resposta ao 6rgao as seguintes 

cia. ,Catarinen:se de CimerttD Por;.land, 
Cimento Itaü 00 Paraná S'.A. 
Melo. Rocha & Ci.a. (corre$pondê.ncia devolvida por mudança de 
endereço) 
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Central Açucareil::a Santo AntOnio S .A-. 
Sebastião Flávio F. Melo 
TranspQrtes.'Especiais Olimpia S.A. 
Renato Prado pinto 

As seguintes empresas atenderam à requisição: 

Assessura- Assessoria Com. e, RepresentaçOes Ltda. 
Abaeté Automóveis Ltda. 
Itabuna Veiculos 
S,.,A. Leão Ir'm6os Açúcar e Álcool 
A,lagoas Diesel S.A. 
CO,nstr.utor:a 'Andrade Gutier'rez S .A. 
Usirta Cachoeira S.A. 
Cooperativa Reg. dos prod. de Açúcar e Álcool de Alagoas 
Usina Caeté S.A. 
S.A.UsinaCoruripe Açúcar e Álcool 
Agro ,Industrial Marituba'S.A. 
Mendo Sampaio 'S,.A'.' , 
Con'st,rutora NO'rbel:'toOdebrecht 
Construtora Tratex S.A. 
Cia. de Cimento Portland Gaúcho 
Cimento Santa Rita S.A. 
Cia.· de Ciment'o· Port,land Rio Branco 
C.i,a .. , Cimento ·p'or-t·lilnd 'Itaú-
S,.A. ' Indústrias V<>torantim 
Transp. e Com!. Além Fronteira .Ltd:a. 
Empresa' de', Transportes' CPT Ltda.' 
Cetenco Engenharia S.A. 

Vejamos agora o Que resulta da análise da documentaç60. 

Antes de proceder: à 'análise da documentaç60 recusada das 
tomadas de serviços da EPC, convém registr'ar o apurado pela Fazenda 
Nacion·al no, âmbito de, sua, esfera de competêhcia. Com o oficio 645, de 
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17.,08.92, o Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento comunica 

à CPI o seguinte: 

Nas diligências efetuadas, até a presente data foram 

encontrados apenas três contratos relativos às presta

ções de .serviços discri~inados na~ notas fiscais apre

endidas na EPC - Empresa de Participações e Construções 

LTDA, relacionadas nos itens la 4 (e mencionadas no 

item 5) do Ofício MEFP n" 594, de '23.07.92. 

Tais contratos, firmados pelas empresas ALDISA Alagoas 

Diesel S.A., Cooperativá Regióriàl dos Produtores dé 

Açú.c.ar e Álcool 'de'Alagoas'e Cónstrutora'Norberto Ode

breCht S.A., bem como· as notas fiscais acima citadas, 

não, comprovam a efetividade da prestação dos serviços, 

razão pela qual essas despesas; em princípio, deverãd 

ser glosadas para fins de reti'ficação de ofício do im

pos.to de renda devido,.' 

A seg\:1ir, passa-se ,a'o exame da doc'umentação recebida pela· 

CPl d,a.s~ di.versas empresas .. 

. 1 .. S .. A •.. Usina Coruripe Açúcar .. ,e Álcool'. 

Trata-se' de hipótese de alegada· prest!ação' de serviço s·em 

qualquer amparo em documentação formal, reconhecendo a beneficiária 

dos serviços ser difícil "comprovar a contrataçâo efetuada" • 

. Segundo.' '0 expediente,' pro,vindo' 'da Usina .. Coruripe', 'as rela:-

çõe..s';'·,'~omerciiüs'. e.ntre ela ·e o 'grupo.' de P.'C~ Farias' davam:"se,' à época, 

unic~tàenbe por. i'ntermédio' da Tratoral S.A., . tendo por' objeto especlfi.,.; 

co·, o'' ,~omérc.io de peças e implementos para ,t"ratores. Teria,· então a di

retor.ia .. · da Tratoral proposto a implantaçao de um sistema de vendas de 

peçéui.:.::,em,c..onsignação, por ela gerenciada • .I.nfo.r.ma que a "asse.sS"oria e 

in,1:eJ:l.m;ediaçâo de' neg6cios!"levados a', termo. em benef.icio· da Usi.na Co·ru ... · 

rip~, .,Jpor não se tratarem de atividades pr6priàs da 'Tratoral, "foram 
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definidas de modo informal, independentemente de contrato e sob co~4i
Çao de risco da favorecida". 

A EPC figura, portanto, como mera fachada para justificar o 
pagamento de um alegado serviço supostamente prestado pela Trator.l.~o 
valor de US$ 4.045,00 (quatro mil, quarenta e cinco d6lares). A .r •• -
posta encaminhada a esta CPl pela Usina Coruripe implica reconhecl .. ~
to da falsidade da nota fiscal emitida pela EPC. 

2. Empresas do Grupo Carlos Lyra. 

Três empresas do Grupo Carlos Lyra, estabelecidas no .... 0 

endereço em Macei6 (AL) - Via Expressa na 99, Tabuleiro do Martin. -, 
denominadas Agroindustrial Marituba LTDA, Usina Caeté S.A. e Usina Ca-

• 
choeira S.A., foram também instadas a comprovar a efetiva pre.taçlo 
dos serviços discriminados nas notas fiscais relacionadas. 

Em nome da Agroindustrial Marituba Ltda .• ,· f.oram euait g 

pela EPC, as Notas Fiscais de n9 000084, em 20 de novembro de 19'1, ao 
valor, à.época, de Cr$ 95.000.000,,00 (noventa e cinco.milhOe. de c,u
zeiros), correspondentes a US$ 124.638,00 ( cento e vinte e Quatro l' 
seicentos e trinta e oi to d6lares norte-americanos'); e de ns 

em 19 de dezembro de 1991, no valor~ à época, de Cr$ 115.000.000,00 
(cento e quinze milhOes de cruzeiros), correspondente a US$ 116.226,00 
(c'ento e dezesseis mil duzentos e vinte e seis d6lares norte-auaerlça
nos). 

Para a Usina Caeté S.A. foram emitidas, pela EPC, as notas 
fiscais de n'" 000006, em 10 de' novemb.ro, de 1987, no valor, li 'poca, de 
CZ'$ 2.500.00·0,00 (dois, milhOese qujnhentosmi1 cruzados),' corr'Hlpoi)-, 
dentes a US$ 41.915,00 (quarenta e um mil novecentos 'e quinze d6l,res 
norte-americános): de na 000085, em 30 de novembro de 1991, nQ.alov, 

I 

à época, de Cr$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milh~., a, 
cruzeiros), correspondentes, à época, a US$ 203.604,00 (duzentol' e' 
três mi.l seiscentos. e quatro dólares norte-americanos): e.de .. p~. 
000087, em 19 de dezembro de 1991, no valor, à época, de Cf$ 
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850000.000,00 (oitenta e cinco milhões de cruzeiros), corresponãentes 
a OS$ 85.906,00 (oi~enta e cinco mil novecentos e seis d6lares norte
americanos). 

Em nome da Usina Cachoeira S.A., foram emitidas, pela EPC, 
as notas fiscais de nQ 000004, em 23 de agosto de 1987, no valor, à 
época, de Cz$ 700.000,00 (setecentos mil cruzados), correspondentes a 
OS$ 13.847,00 (treze mil oitocentos e quarenta e sete d6lares norte-' 
americanos): e de nQ 000083, em 20 de novembro de 1991, no valor, à 
época, de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de cruzeiros), 
correspondentes a US$ 55.103,00 (cinqüenta e cinco mil cento e três 
d61ares·norte-americanos). 

Assim, a EPC emitiu 7 (sete) Notas Fiscais, referentes a 
supostos serviços de assessoria prestados às três empresas aqui cita
das, no valor total de US$ 641.239,00 (seiscentos e quarenta e um mil 
duzentos e trinta e nove d6lares norte-americanos). 

As respostas são idênticas em tudo, até mesmo quanto aos 
seus signatários: Jary Braga Gomes (procurador) e Francisco de Assis 
Gonçalves (sem indicação do cargo ou função nas empresas). Em resumo, 
elas dizem o seguinte: 

a)' ,a Agroindustrial Marituba Ltda., a Usina Caeté S.A. e a 
Usina Cachoeira S.A. firmaram, individualmente, contratos de p,restaçAo 
de serviços de assessoria e consultoria com a EPC - Empresa de Parti
cipações e çonstruções Ltda.: 

b) os contratos seriam existentes "de fato" desde 1986. 'mas 
56 foram formalizados ("oficializados", dizem os oficios-resposta) em 
1990: 

c) a prestação dos serviços "se resumiu" (sie) a orienta
çOe5 feitas verbalmente "ou através de informações e,scri tas prestadas 
po~r aquela empresa, muitas delas não arquivadas por já terem' surtido 
suas finalidades" (sicl. 
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Tanto a Marituba, quanto a Caeté e a Cachoeira anexam, às 
suas respostas, os mesmos documentos, em cópias: 

a) 

sultoria que 
Participações 
tubro de 1990: 

"Contrato de prestaçêo de serviços de assessoria e con
entre si fazem" a firma respectiva "e EPC - Empresa de 
e Construções LTDA.", assinado supostamente em 3 de ou-

b) correspondência endereçada ao "Grupo Carlos Lyra", com 
data de 12 de ~arço de 1992, com a anotaçêo de "Ref: Balanços Cae
té/Cachoeira/Marituba": 

c) correspondência enviada ao "Grupo Carlos Lyra", com data 
de 19 de novembro de 1991: 

d) corresp6ndência éndereçada ao "Grupo Carlos Lyra", su
postamente em 12 de fevereiro de 1992, com a anotaçêo de "Ass. Reten
çêo previdência Social do Fornecedor Cana (Ex. Funrural)"; 

e) correspondência remetida ao "Grupo Carlos Lyra", supos
~cmerite em 21 de janeiro de 1992: 

f) correspondência remetida ao "Grupo Carlos Lyra", supos
tamente em 19 de fevereiro de .1992: 

g) documento semde·stinatário, supostamente datado de 4 de 
outubro de 1991, a que, aparentemente, falta a folha inicial, em cujas 
duas primeiras linhas se lê: "Para os demais Fornecedores de cana cum
prir integralmente a tabela de preço por ton de cana fixada pela As
plana" 

Com os mesmos termos, os contratos én,tre cada uma das três 
firmas e a EPC teriam por objeto a prestaçêo por esta, àquelas, de 
"serviços de assessoria econÔmica, fiscal, contábil e de maquinário 
(sic) agrícola". 
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Embora os "contratos tenham sido supostamente assinados no 

dia 3,de o·utubro de 1990, duas das "N,otas Fiscais emitidas pela EPC e 

refe.rentes a, "serviços ,de assessoria e "consultoria" a empresas do cha

mado Grupo Carlos Lyra sao anteriol:es ,àquela data: a'de n g 000004 é 

de 23 de agosto de 1987 <Osina Cachoeira S.A.} e a de n g 000006 é de 

10 de :ll'ovembro de 198·7:{Osina :Ca-etéS.A.). 

Somam as d:uas" o equivalen·te a OS$ 5'5·.765,00 (cinqüenta e 

cinco mil setecentos e sessenta '.e ~CiAC'() d6lares ·nor·te .... ameticanos>, 'mas 
-nao existe qualquer documento que comprove os "serviços de assessoria 

econsul"tod:a" ,'-que, póderiam justificar o elevado preço cobrado. A 

,afirmat.ivafeitâ,pelas ,três empre"sas de que o contrato seria "existen

te dê fato desde 1986" nao afasta os indíciCS'S de falsidade' nas, ,Notas 

Fiscais emitidas. 

'Essa ,'.'~convicçaose:'robustéce"eom·oexame 'das 'úil'Ícas c6pias , / 

de "trabalhos" que teriam sido apresent~dos pela EPC e justificariam o 

preço cobrado e pago. Todas as três empresas apresentam c6pias das 
me,Smas 6 (seis-), ,·c'irclol];ar-es, ,'cujo 'c.onteúdo~ 'n,ao' Podé ser cc"nsiderado co

,mo.,;' pr:o.du,to oÓ'e·.um, ser.v;~,:,:·consultoriaempl:'esar"i'ál.' 'Des'tas', apenas 2 
....... 

(.duas): ,co'rr;e-spon'dem '80',ano de 1,991·,· :quàndo',os ·.serviços de asséssdtia 

'e: consuito'~ia'" 'prest'ados pela 'E'PC,'te,riám:importado o pagamento de ,'cer~ 

"a ·del,~;US$"5.85/.474,O~ hluinben'to,s:e 'oite.nt'a e' 'Cinco 'mil'quatrocen,tose 

'setenta' equa'cro 'd61á,ee-s, nor,t.a-'americano.sh 

.Conol'uindo,. fudo indica Que·ti elR'i"ssê"(j das 're'feridas' 'Notas 

Fiscais pretenda, na verdade, mascarar a realizaçàode -outro t-Í'p'o'de 

neg6cio. 

Tenta" a .empre;sa justi..ficar·anecessidade' c;ie','contrataçêo de 

serviços de assessoria econômica e fiscal em Alagoas sob a curiosa 
,&,1..eg&.ç40 de' que:o,;seu ;gorupO.~ontr·ol,ador ,'~esi'de ~m, Reci fe, sendo o mer

cado daquele Estado de "dificílimo acessq". 
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A simples leitura da explicação evidencia que, a serem vetl-

dicas as alegaçOes, estaria a Alagoas Dies,el a~ necessitar de um repre-

sentante comercial com .bom trânsito· junto ao empresariado 

de assessoria econômica e fiscal. 

Se, de fato, a contraprestação dos pagamentos , •• 

deve à "proximidade" da "clientela" local, atuou a EPC i , 

porquanto a intermediação mercantil'n40 faz parte do·elenco de servi

ços que e .. s:t;á lega,lmente habilitada a prestar. 

o certo é Que a documentaç~o enviada Parece indicar . 

efetivamente foram realizados pagamento.s, a causa subjacente sido 

.out.ra, não revelada • 

N.o. dia 15.de julho de 1'992,. foi lavrado Termo de ifi-ca.-
ção ~. II)-t.i.~ç,ãoP.or. a.uditoresfiscais 'do TeliJouro Nacional ap6s 
procederem a .. e~ame ,no Livr.o ,Diário ,no. ,1 da ref,erida' ~_ ... ,,,...,,.- w a· inti'-
maram, nos termos da legislação v i.ge'n·te , fia informar' e comprov.ar @~ no 

prazo, de vinte e, Qua~tro horas_,. a natureza e a e·f.eti va . .do 

serviço faturado pela EPC-Empresa~ .de. ParticipaçOe$l e ~ np 

valor de Cz$ 593.600,00 (Quinhentos e noventa e três mil e seiscentos 

cr~~~.dqs), ·.,~r·av~~$ d~e', nota f.iscal de -no. 000009, contabili 

de dezembro ~e.-l987 .. 

Atendendo a essa intimação dos auditores Sec 
Receita Federal-DRF Santa Ifigênia, do~ .município 

Assessura Assessoria Comércio e Representações ttdao 

guiI1t>es in.for-m.açOes, em documento dat·ad.o· de 21;.iI-e julho: 

em 31 

da 

1 )a,empres.aestava, 'àQuela época, ~m busca de. novos'merca-

dos: 



2) a indicaçêo da EPC como importante empresa com influên
cia sobre o mercado do Nordeste brasileiro, notadamente os estados de 
Alagoas, Pernambuco e Bahia, deu-se, n~itavés de contat6s~. 

3) ressaltou a importância da Região em termos de mercado 
para seus serviços, citando grandes usineiros e produtores rurais como 
clientes potenciais. 

ApóS essas considé,tações oen'éricas e'evasivas, definiu a 
modalidade de t,rabalho co'ntratàdo,'junto, à EPC que' deu origem ao pagà
mento' objeto da intimaç!o nos,' seguintes ,termos:. 

a) assessoria econômica, financeira e fiscal conforme .61i
citação da nossa empresa; 

b) levanta~ento de informaç6es sobr~ potenciais demandas no 
mercado financeiro regional (busca de financiamento de capital de gi
ro) ; 

c, informaç6es ge,rais· sobr'e a. ,econ'omia reo"iona'l, seus mer
cados e principais agentes~ 

d) apresentação de eventuais clientes"potenciais que te·riam 
demanda de assessoria econômica e financeira em Sêo Paulo: 

e) trabalhos' especf.f i'cos', 'de , levantamento de' documentaçao 
cadastral e contábil de'algumas:émpresas~, 

! evidente'I'a inconsi s'tênê:: ia 'das inf~rmações àpresental3.as, 
hajavlsto que', além da' absblutá fálta"'de" prééi'sêO e' objetividail5e:' 'na 
descrição do. serviço Que teria efetivàtnen,te si'do prestado, elas nlo 
obedecem à ordem prescrita, na lntimaçêb, 'nb sentido de que as inf~r
mações deveriam estar devidamente comprovadas. 



Acrescente-se, ainda, o desrespeito ao prazo. de 24 horas 
concedido na intimaç&o, justificado por enfermidade do representante 

da empresa, o Q1,Je empresta maior suspeita à credibilidade de t&o in
~on~istente documento. 

No dia 23 de julho, esta CPI expediu o oficio de na 140/92, 
soli~itando remessa de prova material da prestaç&o do. serviço discri

mi~ado nesta mesma nota fiscal emitida pela EPC, ao Qual a empresa As
sess.1,l·ra· ,. '$e, digltO\l apenas a comunicar. 'Que as "informaçOes'" solici tadas 
jj ; haviam- ,sido prestadas à Recei ta Federal, passando· a- reproduzir o 

teor das mesmas, i psi s litterh, desconsiderando a natureza do of icio, 
qUE! requeria provas materiai.s. 

5 - Construtora Tratex S.A. 

Reconheceu a Tratex S.A. que os serviços de consultoria de
correntes da nota fiscal na 047, de 26/04/90, "consistiram de reuniOes 

·nAo, .tendo l1".vido· e ~m'iss&o de relatórios ,e sem contrato formal". Ex
pli.ca ainda que "o ot;»jeto da consultoria f.oi a avalia·ç&o do impacto 
das., alteraçOes ocorridas na. economia brasileira em funç&o do Plano 

I . 

. Jrll!sá.1Novo. nas .. ativid~des da. Trate"" •. 

o Diretor!:"residente da empresa, por ocasi&o de seu depoi

lJle~.to., perante'.'.a, CPl",' 0&.0 foi ,capaz. de acreseentar qualquer elemento 
~ , . . 

{lOVO e.lucidativo quanto ao objeto da consultoria supostamente forneci
do. Entretanto, explicita que o Diretor Vice-Presidente Sr. Elos José 
~iQ·lj,; respoQsável ,pela con1.:rat~ç&o de ,IPC--Empre.sa de ParticipaçOes e 

Cons.ti;'lJ.c;Oes.',Lt.da, .costumava deslocar~se de Bel~ Horizonte até. Bra~i'" 

lia, ';·o.nde, mattt.inna reuniOes com o Sr. Paulo César Farias, recolhendo, 

ellttch_subs.1d~R~ para orientar. a administraç&o: da empresa .. 

Das orientações alegadamente recebidas, teria resultado "um 
grande enxugamento da empresa, com reduç&o-dos quadros, fus&o de ·em

p~esas do grupo, alienaç&o de equipamentos de ar"e outras medidas .que 
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nao soube explicar, flvisando à perspectiva econômica fl . 

Vale ressaltar que esses "singelos fl serviços custaram à 

Construtora Tratex S.A. a expressiva quantia de US$ 293.000,00 (duzen

tos e noventa e três mil dólares norte-americanos). 

A versão apresentada é absolutamente inverossímil, sobretudo 
levando em conta que a prestadora dos serviços não dispõe em seus qua
dros de pessoal técnico especializado e qualificado para prestar qual
quer tipo de assessoramento de consultoria. 

6 - Empresas do Grupo Votorantim 

Diversas empresas do Grupo Votorantim, em maio de 1990, ale
garam ter contratado da EPC serviços de consultoria, envolvendo "estu
dos' para eventual implantação de uma unidade industrial no Estado de 
Alagoas". 

o montante total pago pelo conglomerado à firma do Sr. P.C. 
Farias chega a US$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil dÓlares norte
americanos), importância que justificaria a prestação de aprofundados 
estudos técnicos. 

Resolveu a CP! tomar o depoimento do Sr.AntonioErmirio de 
Moraes, tendo em vista, por um lado, o vulto da quantia paga e, por 
outro, o fato de ser presum1vel que conglomerado industrial do porte 
da Votorantim dificilmente necessitaria dos serviços de consultoria de 
uma empresa sem qualquer tradição no mercado. 

Inóagado sobre as razOes que levaram as empresas a solicitar 
da EPC os serviços objeto das notas fiscais ngs 048 a 057, esclareceu: 

A sua pergunta tem muito mérito, é evidente que o 
Sr. Paulo' César Farias é um homem da intimidade do Pre-
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tas pré-estabelecidos corrigíveis pela BTNFi 

3. Solicitaçao de um "de acordo" por parte do contratado, 

que consta do referido documento. 

A segunda, remetida pela própria Andrade Gutierrez e assina
da pelo sr. Eduardo B. de Andrade em resposta ao oficio desta CP!, da 
qual se destacam os tópicos: 

1: Que de fato a EPC havia proposto investimentos no Nordes
te para a produçao de chapas de granito e que tal proposta apÓs "uma 
análise preliminar da idéia" era viável; 

2. Que de fato ocorreu a contrataçao do sr. Paulo César Fa
rias para a realizaçtlo de estudos fiscais, econÔmicos e empresariais; 

3. Que o investimento por parte da sua empresa seria de or
dem da cem milhões de dÓlares: 

4. Que o projeto consiste na implantaçao de cinco indústrias 
para beneficiamento de granito, indicando que as mesmas já esttlo sendo 
implantadas; 

5. Que a correspondência da EPC acima mencionada é a carta 
de contrataçao. 

Os documentos analisados demonstram a aplicaçtlo de vultosas 
quant ias por !'lartê da. empresa Andrade Gut ierrez. Por um lado, um in
vestimento da ordem de cem milhões de dólares e, por outro lado, o pa
gamento de serviços técnicos éspe~ig:i~~dos à EPC no valor de vinte e 
sete milhões de cruzeiros atualizáveis. Nisso há uma primeira razao de 
curiosidade: o estabelecimento prévio da forma de pagamento em valores 
mensais indicados de forma aleatória, cujo pagamento inicial sÓ viria 
a ocorrer cinco meses depois e devidamente corrigidos pela ,BTNF. Tal 
estratégia de pagamento nao é esclarecida pela EPC, embora aceita pela 
Andrade Gutierrez, assim como o resto do contrato. 
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Contratos de tal vulto de investimentos implicam por parte 

do contratado a elaboração de relatórios detalhados no que se refere à 

otimização do investimento. Ora, tais relatórios deveriam estar anexos 
aos documentos encaminhados pela Andrade Gutierrez a esta comissão. E 
não foram. A não anexação de tais documentos, comuns a este tipo de 

contrato, só fundamenta a suspeita de que tais estudos fazem parte de 

uma ficção. Chega-se a tal conclusão lógica, em face do fato de que a 
Andrade Gutierrez só se beneficiaria com a remessa dos estudos feitos 
e assim estaria comprovada, materialmente, a prestação de serviços 
aventada. 

Finalmente, investimentos tais como este, que justifiquem a 
contratação de empresa de consultoria de porte, não se 'firmam em co~. 

trato escrito de forma genérica e não detalhada técfiicamente, onde se 
solicita apenas um "de acordo". 

Conclusivamente., esta análise está a mostrar que a documen
tação apresentada não constitui prova material da prestação efetiva 
dos serviços referentes às Notas Fiscais, além do que, mesmo que 'êon
siderado apenas como instrumento de contrato, ainda assim o documento 
exibe fortes indícios de. ter sido forjado posteriormente ,à emissão das 
Nota~ Fiscais. 

8 - Construtora Norberto Odebrecht 

A CPMI, através do Of ício n Q 13/92, de 23.07.92, solici tou' à 
Const,ru.tora No.rberto Ode-brecht esclarecimentos sobre as atividades "do 
S.~.:, ,p'a~lo César Cavalcan;te Farias junto àquela' em'presa .F"oram sol'ici'
tadas provas materiais de, prestação de serviços relativas a NotasF1s

cais emitidas . pela EPC.-Empresa de ParticipaçO'ese ConstruçOesLtda. 
àquela con.trutora. 
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Os documentos enviados pelo Sr. Emilio Alves Odebrecht c·ons
tam de um texto encamihhado pelo mesmo, afirmando a existência de um 
~ontrato. entre as referidas empresas, cujo eonteúdo genériço nada es-

• • < - ••• ~. .; " I ," • , • 

o::larece e, em anexo, uma CÓplâ do instrumer'lt6 f.lrmado. 

Essa sucinta documentação nada traz de esclarecedor no que 
refere às provas materitais solicitadas por esta CPI, conforme se 
censtatar: 

1. Não foram anexados documentos Que fizessem referência a 
" .. res: ne entanto, Notas Fiscais emitid'as pela EPC e que flOram obje-

~o análise da Receita Federal indicam o recebimento de US$ 
0199.410,00 (três milhOes cento e noventa e nove mil quatrocentos e 

dez d6lares norte-americanos),' pagos pe,~a Norberto Odebrecht: 

2. Não foram anexados relatórios conexos com estudos e pro
jetes de investimentos indicados nO texto do Sr. Emilio Odebrecht e 

de alguma forma, poderiam tentar justificar um pagamento de tal 
ordem. 

A flagrante omissão, no que diz respeito ao envio das provas 
;;,t:eriais solicitadas, leva a crer que a quantia acima mencionada não 
.:Jiz respeito ao resultado dos trabalhos executados, visto Que não 
existem documentaçOes consistentes, tais como relatórios té~nicos, t40 
cemuns a tais tipos de co.ntl'atos. 

Como justificar ,um pagamento tão vultoso? A resposta pode 
estar ne oficio de n9 645, de 17.08 •. 92, remetido pelo Exmo. Senhor Mi
nistre da Economia, Fazenda e Planejament...o Ma·rc1lio Marques Moreira, 
-"l:ndereçado ao Presidente da CPI em resposta ao Of. n9 23l!92-CPMI-PC.' 

r~ferido oficio~ em seus itens 1 e 2, afirma Que, após diligências 
ne Que diz respeito às prestaçOes·de serviços constantes de 

~~vtas Fiscais emi tcidas pela EPC; dentre aS Quais as vinculadas ao con': 
trato Norberto Odebrecht/EPC, "nao comprovam a efetividãde da presta-

des serviços, razão pela qual estaS despesas, em principio, deve'" 
ser glosadas para fins,de retificação de oficio do imposto de ren-
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da devido"'. 

\ " " 

A transctiçao literal do ttecho do oficio do Exmo. Senhor 
Ministro' fala por sI s6 no que se trata do nao cumprimento por parte 
do Sr. Emilio Odebrecht das provas materiais solicitadas por esta CP!. 

Concluindo, nao houve prestaçao de 'serviços e, portanto, nao 
houve motivo material justificado pelos contratantes para o pagamento 
das quantias arroladas a partir das Notas Fiscais emitidas pela EPC. 

9 - Mendo Sampaio S.A. <Usina Roçadinbo) 

A empresa pagou à EPC,em 19 de novembro, o valor equivalente 
a USS 266.088 (duzentos e sessenta e seis mil e oitenta e oito dólares 
norte-americanos> por conta de alegados serviços de consultoria econô
mica, financeira e fiscal. 

Para justificar à CPI Opag'amento,"s' empresa encaminhou do"" 
cumentos relativos à implantaçao de um projeto de fertilizaçao e outro 
de implantaçao de uma unidade de secagem de leite, datados, respecti
vamente, de março e abril de 1991-." 

A única alusao à empresa 'EPCem todbs os documentos apresem
tadosencontra-se, precisamente, na co'rresporidência encaminhada à CP,I. 

No corpo dos documentos, nao há qualquer àlus'à'o à EPC. Por outro ladO., 
o projeto de fertilizaçao apresenta como integrando a equipe técnica 
ossres. Márcio Jorge' Cabral Peixoto (engenheiro agrônomo, CREA 
216/70-1 8 reqiao), Frede-rieo A.C,.V.Peixoto (economista, CRE n 2 112-12" 
regiao) e Vicente de Paula M. Lima (têcnicoag-rimensod, enquanto; no 
projeto de implantaçao de uma unidade de "leite, a equipe é formada pe
los sres. Francisco Braga Soares (economista, coordenador), Rubens Ra
mires Malta Filho (ertgenheiro civil, orçémentos, obras, instalações), 
Quitério Lamarck Quirino de Araújo (da Supervisao!Ilpisa) e Luiz Ri
beiro da Silva Filho (colaboraçao/assessoiia Ilpisa). 
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Obviamente, se quaisquer dos t,écnicos citados nos trabaJ.nolS 
encaminhados à CPI fossem, efe,tivamen-te, pe~tencentes aos quadros de ~i 

consultores da EPC, a empresa s~ prepcuparia em identific6-:10s como 
tal. 

Mais uma vez, deparamos um relacionamento neoocial que, se 
existiu, teve causa diversa da declarada. 

10 - Cooperativa Regional dos Produtores. de .Aç6car e llcool 
de Alagoas 

A contratante prnt.ende justificar o paoam~,~,.to equ~:valentea 

US$ 242.500;00 (quzentos n ,Qua,I:en1,:ae dois mi,l e quinhentos,., d61ares 
norte-americanos) à .empresa de P.C. Farias, para que e~ta empreendesse 
"todos os meios lícitos assf~curat6rios em defesa" da cooperativa e as
sociadas pertinente à "exclllsêo do paoamento Çia nova contribuiçêo para 
financiamento da seguridade social". (Finsocial). 

As medidas por serem elI\preendidas situavam;-se nos campps 
administrativo e judicial. O objeto contratual, assim definido revela, 
de forma inequívoca, tratar-se .d~ ~juste quet.~m por f,im, o .exerçício 
ilegal da advooacia, já que o Estatutp da O~A.B. veda às sociedade~ 

cO,nstituídas sob a forma limitada ,8 prestaçêpdE! tais ~erviços~ 

Assim, das duas, uma:, ou. bem o contrato constitui peÇa pro
batória de crime de fals.idade .ideo160.i.ca pu ;entêo or~sponsáv.el pelJl 
EPC há de responder por exer~fci(). il,e9al de p,l",pfissêo., 

11 - Cetenco BngepbariaS.A .• 

A empresa em Questêo alega ter paoo o valor equivalente a 
US$ 200~000,OO (duzentos mil dólares norte-americanos) 'à EPC por um 
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"trabalho de assessoria econômico-fiscal, tido por necessário em raz&o 
das seguidas modificações na área de tributos, ocorridas nos últimos 
anos. Cometeu-se uma série de equívocos e a Cetenco 'Engenharia vinha 
pagando todos os impostos, sem sonegação a nenhum deles". 

Diz o Sr. Renato Jorge Sarti, Diretor Financeiro da Ceten
co, ter sido por intermédio de um consultor chamado Luiz Otávio Gomes 
da Silva, coincidentemente sócio do Sr. P.C. Farias na Sultan, que te
ve referências da EPC, notadamente quanto a estar a empresa habilitada 
a prestar assessoramento na área tributária. 

É, no mínimo, estranho que uma empresa como a Cetenco, que, 
certamente, dispõe de um corpo de advogados pr6prios e que teria capa
cidade de contratar as mais renomadas firmas de consultoria do pais, 
tenha optado por uma empresa de Alagoas sem tradição nem renome no as
sunto e que, como se verá a seguir, revela notória ignorância em maté
ria jurídica. 

A simples leitura do Contrato Societário da EPC, com a al
teração introduzida em 10.06.87, indica desconhecerem os sócios ser 
vedado às pessoas jurídicas organizadas sob a forma "limitada" explo
rarem a advocacia. E é precisamente esse il1cito o objeto que se pro
pOe perseguir a empresa do Sr. P.C. Farias. 

o representante legal'da Cetenco, ao depor perante a CPI, 
disse ter ficado satisfeito com o trabalho apresentado pela EPC, por
quanto a orientaç&o fornecida permitira n!o s6 obter a restituição de 
tributos indevidamente pagos, mas também minorar a carga fiscal inci
dente sobre o faturamento. Eximiu-se, entretanto, de explicar a ratão 
pela qual, de posse de t!o dispendioso estudo, havia mais de meio ano, 
n&o sÓ continuava a recolher como dantes aos cofres públicos, mas dei
xara de tomar qualquer iniciativa no campo judicial para repetir o 'in
débito. 

Ao Que tudo indica, o depoente, conquanto declarando-se 
leigo em matéria jur1diéj, preferiu n&o declinar as razÕes pelas quais 



176 

deixou de fazer uso das recomendações.eopinipes legais expendidas·, ,pe-
\ . . 

lo Sr. P .,C. Far ias. É que, s.e ti vesse ~ptado por responder r •. ter,ia Sil.d,o 
obrigado a confessar que a peÇa apresentada pelo pretensioso advoga4,Q 
tem caráter meramente descritivo, limitando~se a reproduzir, de forma 
literal, e por vezes equivocada, a legislaçao tributária, inclusive 
normas complementares periodicamente editadas ,pela R~ceita Federal e 
que podem ser encontradas em qualçpJer~lementa.r publ icaçao para ini
ciantes na matéria. 

Quanto às possíveis aÇões judiciais que ensejariam q.ue$tio
namentos de alguns aspectos da legislaçao tributária, é de salientar 
que, à época da elaboraçao daquilqque. se resolveu denominar "estudo", 
já havia a matéria ganho notor:iedade,. por t~r-se tornado iterativa jur 
risprudência forense. 

Dois aspectos merecem destaque. Em <primeiro lugar, teve . o 
subscri tor do "estudo" á ousadia de qualificar o Decreto-Lei 00)1'1.0 

"questionável" instrumento legal para alterar a estrutura da contri
bulçao social denominada PIS •. Ora, desde a dé~ada de 70 consolidara-se 
a jurisPrudêncii;l no sentido de entender a expressa0 "finanças .. públ.i
cas" no seu.sentido mais amplo, nada ~avend-ode in,constituclonal no 
recurso a esse instrumento para legislar ma~éria t.ributária. Assim., 
caso o consulente tivesse fundamentado, qualqu~r demanda nas .insensat'as 
recomendações do Sr. Paulo César Farias, além de ver rejeitada a pre
tensao no âmbi to j,udicial, ce.rtamente ver-se"",ia condenaào ao pagamento, 
dos ôn.us da sucumbência. E·.tudo ist,o com w:na agravante: a decisao 
transi taria em julgado, inviab.ilizando, dessa forma., que outro profis:
sional, competente, pudesse r.eaver; o que de f.ato era direi to 1 íq\liao e 
certo. 

Em segundo lugar, nao fora sufici~ntement~.grave a d~s.s~ 

troSa orientaçao proposta, .. por ignorância 9nhábi to Qe. transi tar em 
torno da legalidade, afirma o consultado ter conhecimento prévio de 

projeto de decreto que viria a regulamentar determinada lei. Mais uma 
vez depara ele duas alternativas de ilicitu~el ou bem.afirma o verda

deiro e assume dispor de informações privile.giadas ou.!' entao, mente, 



\ 
\ 

~ara obter vantagem pecuniária, em razao de suposto prestigio junto a 
altas esferas federais, notadamente aquelas com competência para bai
~ar decreto. 

Como se observa, a EPC, sob a gerência do Sr. Paulo César 
rarias, gravita entre o ilegal e o moralmente ilícito, sendo que a 
Cnica constante do seu comportamento é a busca desenfreada do lucro 
r'pido e fácil. 
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C A P í T U L O I V 

A EMPRESA BRASIL-JET E O DENUNCIADO -ESQUEMA P.C.-

Tendo o Sr. Paulo César Cavalcante Farias declarado pera~te 
a CPI que a empresa Brasi1-Jet Ltda é uma das sociedades sob o seu 
efetivo controle que gerou significativo lucro no passado recente, po
dendo, assim, justificar o súbito aumento patrimonial do investigado, 
deliberou o 6rgao encetar linha investigatória especifica para avaliar 
o tipo de atividade efetivamente desenvolvida pela pessoa juridica em 
causa. 

Com base na documentaçao enviada pelo próprio depoente, ve
rifica-se que a sociedade foi fundada em fevereiro de 1988, tendo por 
objeto a "exploraçao do transporte aéreo de pessoas e cargas". Origi
nariamente, figuravam como sócios apenas P.C. Farias e seu cônjuge El
ma Pereira Bezerra Farias, sendo que,posteriormente, ingressa na so
ciedade Jorge Waldério Ten6rio Bandeira de Melo, pa~sando este último 
a deter cinco por cento do capital da empresa e a exercer sua gerên
cia. 

A exemplo do que ocorre com praticamente toda a documentaçao 
relativa às atividades empresariais do Sr. P.C. Farias, também no par-

I 

ticular ora examinado foi possivel detectar indicios de graves irregu-
laridades. 

Especificamente quanto ao contrato social, constata-se a 
existência de dois instrumentos legais que registram alteraçao contra
tual no que concerne à admissao do Sr. Jorge Waldério Tenório Bandeira 
de Melo na sociedade. O primeiro, registrado junto ao Departamento de 
Aviaçao Civil do Ministério da Aeronáutica, data de 12~12.89. O segun-
do, 
bora 

de mesmo teor, foi registrado na Junta Comercial de Maceió e, em
subscrito em 21 de ,aosto de 1990, sua cláusula segunda registra 



-179 

Que a realizaçao das novas quotas dar-se-á "em moeda corrente e duran
te o mês de ~ .de 1990". (grifos nossos). 

Merece registro, ainda, o fato de naQu~la data trasladar-se 
a sede social da empresa de Maceió para Brasilia, passando a ficar lo
calizada no Setor Comercial Sul, Ed. OK, 2R andar, precisamente no 
prédio onde funcionou o comitê eleitoral do candidato Fernando Collor. 

Compulsando a documentaçao encaminhada após o depoimento do 
Sr. Jorge Bandeira, constatou-se que, em 20.12.90, foi celebrado entre 
a .Brasil-Je~ e a Miami Leasing Aviation Co., empresa estrangeira or
ganizada e controlada por P.C. Farias, um contrato de arrendamento 
operacional (sem opÇao de compra) pelo prazo de um ano, fixado o alu.-
9ue). ~ensal d.e US$67, 500,00 (sessenta e sete mil e.quinhentos dóla
res). Três aspectos relativos a esta transaçao merecem especial. de&~~
Que: 

- o fato de a Brasil-Jet. dar como endereço da sede social o 
n R 7301, da Av. Durval Goe.s Monteiro, em Maceió, quando, 
desde agosto, já se havia mudado para Brasi1ia; 

- inexistir cláusula de garantia das obrigaçÕes contratuais 
(fianÇa ou garantia real): e, finalmente, 

- ter a arrendadora deixado a critério da Brasil-Jet a e~.

colha da empresa seguradora do avia0, contentando-se com a 
mera entrega de cópia da apólice, em data futura nao espe~ 
clf i.cada. 

o bom senso indica que uma empresa localizada no exterior., 
alegadamentesem qualquer vinculo com a congênere brasileira, jamais 
aceitaria celebrar contrato envolvendo a ei.crega de valioso bem, como 
é o caso de um avia0, sem a prévia e cabal constituiçêo de garantia 
idônea, Ademais, nao corr;esponde à praxeco ... ercial corrente o fato d.e 
propriet.rio d, ~eronavedelegar, lura ~ simplesmente, ao arrendatá
rio, poderes para concluir.os contratos de seguro necessários, dando~ 
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se per satisfeite cententando~~~ com a mera especificaçao dos term6~ 

gerais a serem inseridos no instrumento futuro. 

Tais circunsiâncias, somadas a outr6s elementos de prova que 
, 

serae analisados em local pr6prio, revelam, de forma inequívoca, que a 
operaçae em lavra deu~se- entre, '~mpresas coligadas e sob controle co
mum. Se assim nao fosse, teri~m" os responsáveis pela Miami LeasTng 
adotado as cautelas de estilo, de sorte a proteger seu patrimônio. 

Em linhas gerais, o segundo contrato de arrendamento opera
cional çonclu1de entre a Brasil-Jet e a Miami Leasing Aviation Co., 
celebrado no ano de 1991",' e também c~nstante da· documentaçao carreada 
ae processe, segue OiS parâmetros' ·do primeiro, destaca~do-seapenas o 
fato de o aluguel se~, neste ca'so ,deUgS 144.000,00 mensai s(cerito e 
Quarenta e quatro mil d6lares). 

Assim sendo, valem ~afubéin para este caso as observaçôes ex-
., Ir., 

pendidas quanto ae primei~o corttt~fo • 
. ,~ ... 

Tendo em vist~ os estreitos vínculos de Sr. Jorge Bandeira 
de Mello cem as atividades da B~~~il~Jet ~ netadamente com operações 
outras desenvelvida~ ~eib Sr.~~c. Fatiá~; ~oi ~ie-t~n~6cado a depor 

. . . . 
perante esta CP1. Seu testemunho fei marcado por respostas evasivas e 
lacônicas, sempre procurandó: revelar o mínimo possível. Nao obstante, 
e ante as provas docum~ntais que lhe foram exibidas na ocasiao, nao 
pOde deixar de reconhecer que" é s6cie de uúrà empresal'los Estados Uni
dOIs da América, juntamente com o gerente da Miami Leasing, Sr. 1ronil
des Teixeira, dedicandb-se aqbela ao comércio e exportaçao de peças 
para aeronaves~ , 

Ver-se-á, no curse do ~resente ~elat6rio, ~ue o Sr~ Jorgé 
Bandeira de Mello assim agiu ~or corita d~·~eu profundo en~olvimenió 

tom a~ atividades ilieitas do Sr; P.C. Fari~s, int~grando, ãirida,' ~ 

malha de ·cúmplices,osfuncion·ários Sr. RIcardo camposlrespónsável 
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pela parte contábil e financeira da empresa) e Sra. Marta Vasconcelr,;:r; 
(secre,tária) • 

Revelou outrossim o depoente que, até passado recente, tra
balhou sob vinculo empregat!cio, passando à condição de empresário ao 
criar a Mundial Aerotáxi, a qual, com poucos meses de existência, lo
grou adquirir duas aeronaves. Esta ~ltimaempresa 'atua a partir da 
mesma base operacional da Brasil-Jet, numa clara evidência de que am
bas formam um mesmo grupo. 

A relatoria da CPl, de iniciQ, designou técnicos do 
Federal e da Câmara dos Deputados para realizarem as diligências ne~ 

cessárias junto às firmas Brasil-..Jet e~\mdial~erotáxi com vistas 
obtenção dos documentos que habilitassem o 6rgão a proceder às ardí.l~,·

ses pertinentes. Durante mais de quinze ,dias e não obstante as sue 
sivas intimações apresentadas aos responsáveis pelas empresas, uti~.' 

zaram estes dos mais variados expedientes para sonegar os dados rec;p,J~" 

ridos. Em relatório encaminhado à Pr~sidência da Comissão, afirmaram 
os técnicos: "os desatendimentos às intimações pela Brasil-Jet. Táxi 
Aéreo Ltda e pela Mundial Aerotáxi Ltda, a repetida ausência de diri
gente no escritório das empresas, a contradiÇão 'entre as. informações c;; 

a declarada ignorância sobre os neg6ciÇ)s poremprE!'gados e pelo encar
regado da escrituração contábil, çonfiguJ;'~~ deliberada obstrução às 
investigações determinadas pela CP!". 

A despeito das dificuldades cr.iadas, foi' desde logo apurad'.: 
em relação à Mundial Aerotáxi: 

1) QUe. a empresa omitiu, no balanço de 1991, o va
lor equivalente a 88% do custo nonlinal. das duas aerona
ves compradas, ao preço atuallzável de Cr$ 
1.367.200.000,00, .assim como as dividascorresponden
tes, pois a empresa lançou no' ativo apenas, o valor das 
Quatro prestaçOes' pagas,', no montante de Cr$ 
157.863.069.76, o que implica sonegação de imposto 
r,enda e da contribuiçAo social, sobre o lucro inflaci 
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nário, cujaautuaç~o compete à Delegacia da Receita Fe

deral de Brasília; 

2) que muitos planos de vôo, enviados à CPI pelo 

DAC, nao· têm correspondência com as notas fiscais, '0 

que sugere formaçao de "caixa' 2" com ·rece i tas omi tidas: 

3) que 81% da receita da empresa correspondem a fa

turamentos conta a Construtora Norbe;toOdebrecht S.A., 

concentrados nos dias 7, 8 e 11.11.91 (notas fiscais 9, 

10, 11 e 12, emitidas contra as filiais de Macapá, Ca

bo, Recife e Belo Horizonte, respectivamente) o que 

permite suspeitar trataram-sede notas· fiscais ,frias. 

V:erificado, pelo levantamento inicial, que asati vidadesdo: 

grupo supunham, conhecimentos .. técnicos especializados, deliberou-se 

contratar a empresa de assessoria aeronáutica Karvasair para "levar a 

termo a taref.a. 

'Antes de passarmos ao exame do lIIodus operandi da Brasil-Jet 

relativamente a cada um de seus supostos c1ien.tes, cabemduas'observa
ç()es preliminares. 

Em primeiro lugar, constatou-se, por intermédio de certidao 

f,ornecid,a. pelo.Ministé.rio. da Aeronáutica, que a Brasiil-Jet~,opera duas 

aeronaves: 

~~ie n" 
N;:-800BJ) , 

um. Lear Jet 55 - prefixo PT-OHU (·anteriorment:-e - N-10CP), 

,,(}~9., eumBAE-1.25-800~A·- prefixo:!.PT-OMC.(l.anteriormente 

série 04-66, ambos arrendados à Miami Leasing Aviation Co., 

tendo sido detectado, em, relaçao a esta úl.t:ima, que-'o .Certificado de 

Aeronavegabilidadede Exportaçao era falso,,: sendo in:clUsive objeto de 

PJ'ocedimento penal nos Estados Unidos da América; 
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Em segundo lugar, relativamente ao L.,ear jet mencionado, con
quanto arrendadoa em 20.12.90, fez o primeiro vôo para a Brasil-Jet em 

03.04.90, consoante se vê nos Relatórios de Pousos e Decolagens expe
didos pelo DAC/INFRAERO. No entanto, a própria escrituração contábil 
da empresa confirma a falsidade dos lançamentos efetuados nos regis
tros, pois a. fatura n12 001, expedida em 02.10.90, corresponde a um vôo 
realizado em 21.05.90. 

É ainda o mencionado relatório do DAC .que indica haverem si
do realizados 33 (trinta e três) vôos sem qualquer cobertura contábil 

antes do. arrendamento formal da aeronav~. 

A empresa de assessoria Karvasair adotou, como critério ini
cial de análise das atividades da empresa, o exame das notas fiscais 
emitidas pela .Brasil-Jet à conta. de. qezessete pessoas· jurídicas. uma 
pessoa física e dez identi f ica~os ,C011lP "passage~ros di versos" •. Como se 
ver.á a seguir,_ a análise assim feita retrata um roteiro .de ilícitos da 

, -' , . 

mais variada ordem. Seguem-se as especificaçOes, caso a caso; 

1.2.1 - Brata-Brasilia Táxi Aéreo Ltda. 

A .análise das notas fiscais ~acadas pela Brasil-Jet contra a 
Brata, empresa de propriedade do Sr. Wagner Canhedo - amigo de. longa 
data do Sr. P.C. Farias e ~eneficiário dos pedidos que este último 
fez, junto à Pet~obrás, na gestão .Motta Veiga -g revela que, no perío
do que medeou entre 03.01.91 e 27.11 .•. 91, houve alegada prestação de 
serviços no montante de Cr$525.533.328,00 (quinhentos e vinte e cinco 
milhOes quinhentos e trinta e três mil trezentos e vinte e oito cru
zeiros), equivalentes a US$ 1.535.501,86 (hum milhão, quinhentos e 
trinta e cinco mil, quinhentos e um dólares e oitenta e seis centa
vos). Note-se que, para efeito de cálculo, n~ste Relatório, as faturas 
da Brasil-Jet foram indexadas pelo dólare flutuante do dia da fatura. 
de acordo com dados do Banco Central do Brasil. 

A primeira constatação, 'resultante da mera leitura dos docu
mentos, indica que os responsáveis pela emissão das notas fi.. _~ 
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(Brasil-Jet) invariavelmente deixaram de observar as prescriçOes ~e-

gais relativa$ ao preenchimento de notas' fiscais. Pode-se mericiona~,',a. 
título exemplificativo: 

- a ausência das datas dos vOos; 
- a falta de menç&o ao trecho percorrido; 
- a omiss&o da identificaç&o da aeronave; 
- a falta de menç&o do número dos bilhetes de passagem, 

constituindo esta falha infringência ao disposto ~os arts. 
223 a 227 do CÓdigo Brasileiro de Aeronáutica. 

A par das irregularidades acima referidas, verificou-se que 
as empresas do grupo Canhedo, ~m aç&o concertada e ao longo de todo o 
períOdO examinado, desenvolveu expedientes dissi~ulatórios para ocúl'
tar o trânsito dos recursos. Assim se 'apurou, porque,' ex~m'ina'd~s :;.'~:~i 
livros diário e documentos de caixa, n&o foi possível encontrar l'~uâ'li::" 

'..... .; , 

Quer referência aos pagamentos alegadamente feitos à Brasil-jet. 

A empresa de assessoria aeronáutica contratada pela CPI so
licitou, ent&o, do contador do grupo Canhedo, Sr. Sebasti&o Paulino da 
Silva, explicações a respeito de t!o inusitado fato, tendo afirmado 
ele: "o pagamento era efetuado pelo Sr. Wagner Canhedo que, para tanto 
fazia retiradas a título de pr6 labore, levadas a débito d~ tTIPLAN ·,'Ii, 

, :~ . ,-'" , "': 
Viaç&o Planalto Ltda.-, mas lançadas na contabilidade (livro diário) 

• ", c. :::: ~" <I. 

de 'uma terceira empresa do grupo, denominada 'Transpórbldora Wadel".' 
." \, 

Para completar "a operaç&o de di sslmulaç&o, evitavam as em-
~ , , ~. "" '"". "i', 

presas do Grupo Canhedo realizar qualquer depósito direto 'em con~a 
•. : (-;1 ,:: 

corrente da Brasil-Jet. Utilizavam como intermediário aquilo Que se 
convencionOu denominar de correntista fantasma para intermedi'~'~ "~J 
fr~nsferência do numerário. Esse procedimento, foi apurado ta~tô pei~~ 
cruzamento das datas e valo~es das notas fiscais emitidas pela Brasil~ 
Jet com o livro diário da Transportadora Wadel, quanto pelo cotejo da 
evoluç&o das contas correntes da Brasil-Jet com as dos chamados fan-
tasmas. Constatou-se que os valores levados ~ débito da Transportadora 

, ' ·t 

Wadel ,coincidem com os valores da-snotas fiscais emi tidas pela Brasil-



Jet, bem assim com os créditos efetuados em sua conta corrente, sendo 
estes efetivados pelos fantasmas. 

o quadro que se segue, reproduzido do relatório da Karva
sair, demonstra que as retiradas pró labore do Sr. Wagner Canhedo ou 

de um de seus diretores, sao feitas no mesmo valor e um dia antes ou 

no mesmo dia do débito na conta dos ditos fantasmas e do crédito na 
conta da Brasil-Jet. 

QUADRO I 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ENTRE EMPRESAS DO 
GRUPO CANHEDO E DO ESQUEMA PC ., 

------------------------------------~---------------------------------
DATA 

NF 

03.01.91 
24.01.91 
26.02.91 
01.03.91 
18.03.91 
09.04.91 
19.04.91 
23.04.91 
13.05.91 
14.05.91 
23.05.91 
28.06.91 
01.07.91 
29.07.91 
21.08.91 
21.11.91 
27.11.91 

040 
042 
047 
050 
053 
056 
059 
060 
065 
066 
068 
076 
078 
084 
093 
118 
119 

VALOR 

10.000.000,00 
39.000.000,00 

6.000.000,00 
2.200.000,00 

60.000.000,00 
4.500.000,00 

30.100.000,00 
25.000.000,00 
11.000.000,00 
82.250.000,00 

5.000.000,00 
10.000.000,00 

DATA 
DÉBITO 
VIPLAN 

02.01.91 
22.01. 91 
25.02.91 
01.03.91 
17.03.91 
08.04.91· 
18.04.91 
22.04.91 
13.05.91 
14.05.91 
22.05.91 
27.06.91 

40.542.400,00 01.07.91 
60.382.928,00.26.07.91 
27.124.000,00 22.08.91 
52.434.000,00 20.11.91 
60.000.000,00 26.11.91 

DATA DATA NÚMERO NOME 
DB.C/C CRD.C/C CHEQUE FANTAS 
FANTASMA BRASILJET FANTASMA MA 

03.01. 91 03.01.91 429.320 JCBONFIM 
24.01.91 24.01.91 412.618 JCBONFIM 
26.02.91 26.02.91 912.696 JCBONFIM 
01.03.91 01.03.91 JCBONFIM 

18.03.91 
09.04.91 09.04.91 JCBONFIM 
19.04.91 19.04.91 443.436 JCBONFIM 
23.04.91 23.04.91 443.438 JCBONFIM 
13.05.91 13.05.91 954.506 FMRAMOS 
14.05.91 14.05.91 
23.05.91 23.05.91 FMRAMOS 
28.06.91 28.06.91 FMRAMOS 

01.07.91 
29.07.91 
21.08.91 

21.11.91 21.11.91 002.787 MDARAÚJO 
27.11.91 27.11.91 002.811 MDARAÚJO 

---------------------------------------------------------------------
Fonte: Pesquisa Karvasair 

De registrar ainda que, do ponto de vista contábil e fiscal, 

é rigorosamente defeso a qualquer empresa efetuar pagamentos com re
cursos próprios do diretor, inviabi1izando desta forma que se dê baixa 

no débito quitado. 
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Some-se a essas obscuras movimentações e transferências con

t'beis o estranho fato de a Brata, possuindo. uma frota de 6 (seis) ae
ronaves, entre as quais dois j~tos, subfretar da Brasil-Jet. 

Por derradeiro, cumpre destacar um flagrante caso de super
faturamento na única nota fiscal emitida com a especificaçao do trecho 
voado n g 042 de 24.01.91, no valor de Cr$ 39.000.000,00 (trinta e 
nove milhões de cruzeiros), trecho Porto Alegre/Natal. 

Sendo a distancia entre Porto Alegre/Natal, Natal/Brasília, 
base .da aeronave, de 5.246 km (cinco mil duzentos e quarenta e seis 
quilômetros) e o valor do km voado Cr$ 1.230,00 (hum mil duzentos e 
trinta cruzeiros), segundo tabeia da Líder Taxi Aéreo, tem-se o preço 
médio de mercado de Cr$ 6.452.580,00 (seis milhões quatrocentos e cin
quenta e dois mil quinhentos e oi tenta cruzeiros) . ou US$ 26.702,00" 
(vinte e seis mil setecentos e dois dólares). Evidencia-se, portanto, 
um superfaturamento de 6,5 vezes o valor real da viagem. 

A constataçao de tanta~ e tamanhas irregularidades permite 
afirmar que o faturamento nao passa de uma farsa montada com objetivos 
fraudulentos, revelando, outrossim, um profundo e inquestionável en
vol vimento do Grupo Canhedo com a·s at i vidades i 1 íc i tas da Bras i 1 Jet. 

1.2 .. 2 - TRANSPORTADORA WADBL LmA. 

A análise do caso concreto baseou-se no exame de dez notas 
fiscais emitidas contra a Transportadora Wadel, entre 08.11.91 e 
10.07.91, todas revelando graves, vicios, tais como ausência da data do 
vOo, do trecho percorrido, do prefixo da aeronave e do número dos bi
lhetes de passagem. As irregularidades cometidas pela Brasil-Jet no 
relacionamento com a Brata repetem-se também, no caso vertente, com 
outra empresa controlada. pelo Sr. Wagner Canhedo. 

o quadro abaixo, reproduzido do relatório da Karvasair, cor
robora a afirmaçao, inclusive quanto ao emprego dos chamados corren
tistas fantasmas como intermediadores dos ilicitos, desta vez envol-
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véndo valores que montam a Cr$ 369.~50.000,00 (trezentos e sessenta e 
nove milhões novecentos e cinquent, mil cruzeiros), equivalentes a US$ 
1.292.529,00 (hum milhão, duzentos e noventa e dois mil quinhentos ·e 
vinte e nove dÓlares). 

QUADRO 2 

DATA NF VALOR DATA DATA DATA NÚMERO NOME 
NF NIl (Cr$) DÉBITO DB.C/C CRD.C/C CHEQUE FANTASMA 

VIPLAN FANTASMA BRASILJETFANTASMA 
---------------------------------------------------------------------
08.01.91 041 1.500.000 07.01.91 

, 
31.01.91 043 2.500,.000 29.01.91 31.01.91 ...; 

06.02.91 046 15.000.000 05.02.91 06.02.91 06.02.91 412.668 JCBONFIM 
06.03.91 051 42.200.000 05.03.91 06.03.91 06.03.91 443.385 JCBONFIM 
15.03.91 052 5.7.500.000 14.03.91 15.03.91 15.03.91 JCBONFIM 
10.04.91 057 53.200.000 09.04.91 10.04.91 
30.04.91 061 35.000.000 29.04.91 30.04.91 30.04.91 444.761 JCBONFIM 
03.05.91 064 30.300.000 02.05.91 03.05.91 
22.05.91 067 62.750.000 21.05.91 22.05.91 22.05.91 FMRAMOS 
10.07.91 080 70.000.000 09.07.91 10.07.91 
----------------------------------~----------------------------------

1.2.3. LíDER TÁXI AÉREO LTDA. 

As atividades de perícia técnica l~vadas a efeito junto à 

Líder T~xi Aéreo louvaram-se no exame de vinte notas fiscais emitidas 
pela Brasil-Jet, no período de 02.10.90 a 28.12.90, tota1izando Cr$ 
131.996.453,00 (cento e trinta e'um milhões novecentos e noventa e 
seis mil quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros), equivalentes a 

··US$1.061.365,47 (hum milhão sessenta e um mil trezentos e sessenta e 
cinco dólares e quarenta e sete centavos). 

Conqu'anto o livro diário da Líder Táxi Aéreo registre paga-
m'entos correspon'dentes as notas fiscais emitidas, a efetiva comprova
ção de realização dos vÔos não pÔde ser feita, tendo em vista que a 
Brasil-Jet, tão logo iniciadas as investigações, adotou a "providen
ci~l" ai!tude de fechar suas instalações, trans~or~ando para local ig
Tlorallotoda adocumentaçáo, inclusive as cópias dos diários de bordo. 
Existem, entretanto, elementos indiretos que permitem evidenciar, tam
bém neste caso, a ocorrência de manobras fraudulentas. 
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Reproduzimos, a seguir, o quadro demons·trativo das reiaç6es 
negociais para, em seqüência, apontar as incongruências. 

QUADRO 3 

DATA VÔO NQ NF 

21.05.90 
30.05.90 
06.06.90 
13.06.90 
28.06.90 
20.07.90 
01.08.90 
07.08.90 
14.09.90 
26.09.90 
18.10.90 
COMPLEM. 
24.10.90 
01.11.90 
08.11.90 
20.11.90 
SEM DATA 
SEM DATA 
COMPLEM. 
COMPLEM. 

Denota-se: 

001 
002 
003 
004 
005 
010 
011 
012 
013 
014 
016 
017 
019 
020 
022 
023 
027 
036 
037 
03.8 

DATA NF 

02.10.90 
04.10.90 
05.10.90 
08.10.90 
10.10.90 
01.11.90 
dl.11.90 
05.11.90 
07.11.90 
09.11.90 
22.11.90 
27.11.90 
03.12.90 
04.12.90 
05.12,.90 
06.12'.90 
11.12.90 
28.12.90 
28 •. 12.90 
28.12.90 

VALOR (CR$) 

1.500.000,00 
5.000.000,00 
1.500.000,00 
6.000.000,00 

10.000.000,00 
500.000,00 

11.526.485,04 
13.500.000,00 
21.000.Cl.O.Q,00 
20.138. 453'~ 00 
10.000.000,00 

100.000,00 
5.000.000,00 

10.aOO.000,00 
5.338.601,60 
5.257.270,35 
1.600.00.0,00 
4.000.000,00 

27.643,01 
8.000,00 

1 Considerável defasagem entre a data de realização dos 
vôos e seu faturamento; 

2 .- Os relat6~ .LOS de pousos e deco,lagens do DAC/INFRAERO nao' 
registram nenhum dos vôos da aeronave PT-OIiU, referidos nas ~aturas 

001 a 012; 

3 - Com relação às demais faturas~os trajetos constanteS do 
livro diário não coincidem com ac;tueies enum.erados nos relat6rios de 

. /. :"', 

pousos e decolagens do DAÇ/I~FRAERO; 
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cais 012, 
Coincidentemente, os montantes relativos às notas 

013, 016, 019 e 020 foram debitados na conta corrente 
fls

do 
fantasma José Carlos Bomfim e, nas mesmas datas, creditadas a favor da 
conta corrente da Brasil-Jet: 

5 - As notas fiscais n Q 027 e 036 nao discriminam as datas 
dos vôos, mas -as importâncias respectivas foram debitadas na 
corrente do mesmo fantasma José Carlos Bomfim e, ato continuo, 
da emissaoda fatura, creditadas a·favor da Brasil-Jet~ 

conta 
na data 

6 - Anota de número 017 foi emitida de forma errada. A im
portan~ia lançada ,como valor ~o serviço é de Cr$ 100.000,00 e o total 
da nota fiscal é de Cr$ 1.000,.000,00. O documento nao tem, , portanto; 
valor legal, e seu crédito nao foi localizado na conta da Brasil-Jet. 
Igualmente, as no~as fiscais de número 022-e 03B nao·tiveram os seus 
créditos localizados; 

7 - Do çonfronto da c6pia do livro diário da Líder Táxi Aé
reo com as notas fiscais emitidas. pela Brasil-Jet verifica-se que há 
coincidência do somatório de valores. Este total foi efetuado através 
de dois pagamento-s:um,. no dia 26.09.90. ,no valor de' Cr$ 20~13B.453,00 
(vinte milhões cento e trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e 
,\:l:"ês c:;ruzeiros), ,contra r:ecibo, ,e -,o outro -lanc;ado no -livro diário da 
Li,der ~~xi AéreÇ) ,ilo dia3Q.Ol.91- no-.valor-de Cr$ ,111.B5B.,000,.00 (cento 
,e ,onze milhões ,oitocentos ,e cinquenta. e oito mil cruzeiros), perfaz,en~ 

• , .. ,'o .• .... • .. 

do o total já re~erldo anteriormente. No entanto, .• stes ~ois_lançamen~ 
tos nao coincidem com as datas de, débitos. e créditos, tanto na conta 

- -
9.0, fan~é;ls~a JQsé .Carlo,s ~qmfim, como '_na~ duas contas correntes da Bra-
sil-Jet. 

1 .. 2 .. 4.. SBRVBMG-C.IVILSU - BNPRBSAS ASSOCIADAS DB BNGDmARIA 

Também com relaçao a esta empresa, a análise das notas fhil

c,a,isemitidas a .sua or4em, num to.tal de- -Cr$· 109.446.000,00 (cento: e 
n.ovemilhões quatrocentos -~ quarenta e seis- 'mil cruzeiros), equi valen-
tes a US$ 2l1.9lB,6l {duzentos e onze mil novecentos e .dezoito mil ,d6-
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lares e sessenta e um centavos), revela omissOes no aspecto formal, 
como ausência dos números dos -bilhetes de passagem, da data de reali
zação dos vôos, trechos percorridos e do prefixo da aeronave. 

Devido à ausência da data do vôo, não foi possível precisar 
onde se encontrava a aeronave e conferir com os percursos indicados 
nas Notas Fiscais 122 e 123. 

o crédito em c~nta corrente da Brasil-Jet, referente à Nota 
Fiscal n9 087, não foi localizado. Quanto à Nota Fiscal n 9 090, foi 
creditado' em 21.08.91 juntamente com as Notas Fisca'is 091-092 e 093 

emitidas contra outros sacados. As Notas Fiscais 122 e 123 foram depo
sitadas ~m 06.12.91. 

A', omissão d~ dados obrigat6rios na emissão das notas fis
cais, além da sonegação de informaçOes à CPI por parte da SERVENG, en":' 
sejam a' conclusão de ·que o fatur'amento da Brasil-Jet contra a empresa 
é· fraudulento não tend'o- existido bs vôos faturados. 

1.2. 5~ " '~IRS 'NELHORAMBlft'OS B PARTICIPAc;OBs L"l'DA 

,A" perici'atécnica"rea'lizada nas notas fiscais emitida's pela 
Brasil'-Jet ',cont.rà a' '1'ocaritins ';Melhoramentos e Partic'ipaçOes Ltda., num 
tota.l de Cr$58 .. 000.000~OO '(,cinQuent'a e oito milhOes de cruzeiros),' 
egui,vale,ntes a US$ ';71 ;·591 ~ 03 (,s'etenta e um mil quinhentos e noventá e 
um ' 'mi 1 d6lares e 'três' ee'ntaV'os),' con'statou 'Que os doi'sdocumentos são 
falsos. Além de' não conterem' o' Í'l'úmero dos bi'lhetes de passagens, não' 
há qualquer as~inatura;que ~teste o recebimento dos serviços. 

Pot, out'rolâdo, '&I'lot.a 'fiscal n 9 107 faz referência ao tre
cho ·Brasília/Sâo Paulo/Recife/São Paulo/Rio de Janeiro/Brasília, que 
teria sido voado no 'dia 20.10.91, enquanto orelat6rio'de pousos e de
colagens dó DAC/IN~RA'ERQTegistra'va, nestaij'ata, que' a' aer'on-ave se 
enccintravaparada' em:Macei6, de onde saiu no dia 21 com destino a Re
ei fel! lha. do/Sal.' , 
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Na nota fiscal nQ 114. o trecho indicado é BrasfIia/Be
lém/São Paulo/Brasília, Que ter.ia s.ido percorrido no dia 01.11.91. 
Nesse mesmo dia, segundo o relatório de pousos e decolagem do DAC, a 
aeronave da Brasil-Jet, PT-OHU, fazia o vOo Brasília/São Paulo/Maceió. 

Descobriu-se, também, que os valores das notas fiscais acima 
referidas foram debitadas à conta do fantasma Manoel Dantas Araújo, em 
31.10.91 e 08.11.91, respectivamente, e creditadas na conta da Brasil
.Jet, nas mesma.s datas. 

1 .• 2.6 .•. USINA CACHOEIRA MARITOBA S.A., USINA CAEft S.A. 

e AGROINDUSTRIAL,MAR.ITUBA S/A 

·As .no,ta.s fiscais emitidas à ·ordem das· trêsempr·esas perten
ç:.entes ao Grupo 8:1agoano João Lyra também apresentam irregularidades 
n.o pree,nchimento. A ausência de .dados. obrigat.6rios, como data. d.os 
vOos, números dos bilhetes de passagem e trechos voados constituem', 
per si, motivo suficiente para seu cancelamento. Entretanto, é de sa
l.~entar .que· ,todas as no-tas fis-c;:a.is. ~e· <referem· a -"·vOos- realizados du
rante o·· mês"· e"emi tidas em de~embro •. Se.,na.real.~dade, a . Brasil.,..Jet 
houvesse celebr.ado contrato mensal de transport.e' aéreo com cada uma 
.das empresas,.nê-o .emitiriaaduas, pu'. três',nota:s fiscais para .cada uma, 
coprando o. mesmo.liébito.· Teria ,tn.iti-dOi·.Ç,O~. é· '0 .. normal., uma (mica no
ta fiscal para cada empresa, cobrando os respectivos serviços. 

Novamente foi possível. seguir o.s passos do fan.ta·sma Manoel 
Dantas Araújo. e verificar Que' o valo,r de cada.urna.das notas fiscais 
emitidas contra as três empresas foi debitado à conta do fantasma e -creditado à conta da Brasil-Jet nas datas das respectivas emissOes. 

Considerando as características de que se revestiu essa mo
vimentação,. deparamos com, mais uma operaçao fraudulenta, provavelmente 

faturamento. d~e vOos não ~ealizados. 
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convém ressaltar que nenhuma das três empresas atendeu à in
timaç&o da CPI no sentido de. enviar as cópias do diário e dos documen
tos de caixa Que comprovassem 6 pagamento das 'faturas. 

1.2.7 .. COBRAm - COMPANHIA BRASILEIRA DE TBRRAPLUAGDI B g

GBHHARIA 

o exame das duas notas fiscais emitidas 'contra ~ Cobrate, 
pela Brasil-Jet, num total de Cr$ 14.975.992,00 (quatorze milhOes no
vecentos e setenta e cinco mil novecentos e noventa e dois cruzeiros), 
equivalentes a US$ 63.342,35 (sessenta e três mil trezentos e quarenta 
e dois dólares e trinta e cinco centavos), também permitiu a constata
ç&o de irregularidades. A par do n&o preenchimento de dados obrigató
rios . como· 'datas dos vôos, trechos percorridos' e números dos bilhetes 
de passagens, o exame dos referidos'documentos revelou a ausência de 
qualquer assinatura no recibo, pelos· serviços prestados', o Que' consti
tui.~ério indicio de fraude. 

Por' outro' l'ado', observa-se' a mudança da' sistemática de lan
çamento- para os pagamentos efetuados à Brasi·l-Jet. Normalmente lança
dos com o nome d'o favorecido., i:is -nc::)ta,s fisca·is nS! 0·2-5' e 058 for'am e's
cr.ituradas como despesa do "Escritório' Central - VALOR' a1'}I1'" 98'1/90· DA 
·MATRIZ P/08'2," e IIILocaç&o de Bens MÓveis Pago' Duplieata '058",' respecti';" 
vamente. 

Embora n&o'sendo possível' afirmar ,'a n&o existência do vOo, a 
comprovaç&o apresentada pela' 'empresa n&o par'ece convincen,te'., 

1.2 .. 8. J. R. BIGIDIZAçlo L'l'DA 

As. notas fiscais emitidas pela Btasil-Jet'contra a 'empresa 
em referência, num total de Cr$ 44~108.000;DO (Quare'nta' e quat,ro"mi
lhOes cento e oito mil cruzeiros), equivalentes a US$ 84.035,66 (oi
tenta e quatro mil trinta e cinco dólares e sessenta e seis centavos), 
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apresentaya~J preenchimento corre.to, exceto pela ausência dos ntmreros 
dos bilhetes de passagem. O cruzamento das datas dos vOos constantes 
nas notas fiscais com o relatório de pousos e decola~ens DAC/INFRAERO, 
porém, evidenciou a incompatibilidade entre o trecho descrito e a real 
localizaçao da aeronave no mesmo dia, conforme demonstrado abaixo. 

NF 092: 
15.08.91 - BR/BH/PA/BH/BR - a aeronave encontrava-se parada 

em Belo Horizonte. 
17.08.91 - BR/BH/RJ/VT/BH/BR - a aeronave encontrava-se pa-

rada em Brasília. 
20.08.91 - BR/BH/CT/SP/BH/BR - a aeronave encontrava-se pa-

rada em Brasília. 

NF 112: 
25.10.91 - BR/SP/CT/SP/BR - a aeronave encontrava-se parada 

em Maceió. 

NF 117: 
05.11.91 - BR/SP/RJ/SP/BR- a aeronave encontrava-se parada 

em Uberaba. 
1 3.11.91 - BR/SV/RJ/SP/BR - a aeronave encontrava-se no aero-
porto Princesa Juliana em St. M~arten •. 

o valor da Nota Fiscal 112 foi debitado à conta do fantasma 
Manoel Dantas Araüjo e creditado à conta corrente da Brasi1-Jet na 
mesma data do faturamento, nao tendo. sido encontrado, porém, nos li
vros da JR., qualquer lançam~nt.o referente à cobrança realizada pela 
Brasil-Jet. 

1.2.9. VOX POPllLI MERCADO EOPIMllo S.C. L'T'DA 

Do exame d~s duas notas fiscais emitidas pela Brasil-~et 
-

contra ~ Vox Populi, num total de Cr$ 15.520.000,00 (quinze milllOes 
quinhentos e vinte mil cruzeiros), eq~ivalentes a US$ 130.643,95.(~en-
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to e trinta mil, seiscentos e quarenta'e três dólares e noventa e cin
co centavos)', constatou-se a ausência do número dos bilhetes de passa
gens. O cruzamento das datas dos vOos, constantes das notas fiscais, 

com o relatório de pousos e decolagens do DAC/INFRAERO, evidenciou in
compatibilidade entre os trechos descritos e os efetivamente voados, 

conforme demonstrado a seguir: 

NF 008: 
27.09.90 - MO/SP/BR!RJ/BR/SP/MO/VT - Nesta data'a aeronave 

fez o trecho SP/RJ/SP. 

NF 015: 
01.10.90 - BR/MO/SP/RJ/BR/MO/SP/BR - Nesta data, a aeronave 

fez BR/SP, somente. 

Embora a Vox Populi n&o tenha encaminhado os documentos so
licitados pela CPI, ficou caracterizada a natureza fraudulenta das no
tas fiscais apresentadas, tendo em vista a inexistência dos vÔos des
critos. 

Os valores faturados foram creditados, na data de cada vôo, 
à conta da Brasil-Jet, desta feita sem a intermediaç&o de fantasmas. 

1.2.10. BARCO BMC S.A. 

Neste caso particular, por se tratar de um estabelecimento 
bancário, é surpreendente a constataç&o de um faturamento realizado 
com tamanhas inadequaçOes no preenchimento dos documentos, além de ir
regularidades nos pagamentos das Notas Fiscais sacadas, que montam a 
Cr$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhOes de cruzeiros), equiv~lentes 
a USS 93.799,99 (noventa e três mil setecent6s e noventa e nove dóla
res e noventa e nove centavos). 

N&o há, como de praxe, nas notas fiscais emitidas pela Bra
sil-Jet.e examinadas pela Karvasair, a especificaç&o dos dados obriga-



t6rios, como data dos vOos, trechos percor'ridos e númer'(js dosb~lhetes 

dé.passagem. 

Os depósitos em conta corrente da Brasil-Jet referentes às 

notas fiscais 075 'e 083 não foram localizados, além de existir \.VIl erro 

no preenchimento do valor desta última. O valor referente à nota fis

cal 091 foi creditado à conta da Brasil~Jet em 21.08.91, mesma data da 

respectiva fatura. Curios·amen1;e" <;> c"rédit.o na ~onta da Brasil-Jet, re

ferente à Nota' Fiscal 097, ·.de·24.()8~9l~ foi feito no dia' 2'3, antes, 

portanto, de a fatur~ ser emitida. Já.as Notas Fi~cais lQl '. 110 tive
ram seus valores debitados à conta do fantasma Manoel Dantas Araújo e 
creditados à conta da Brasil-Jet na mesma data do faturamento. 

1.2.11. CóRS'l'RUT'ORA áÁS' ~TDA. 

A Brasil-Jet emitiu um total de C~$ 60.000.0ÓO,OO (sessenta 
milhOes de cruzeiros'), ·equivalentesa US$ 354~252,30 Ctré·zeritos, e cin

quenta e quatro mil duzentos e cinquenta e do~a d6lares e trinta cen

t.avos), em notas fisc.ais cont1;'a a çons~r,utora OAS Ltda, mais uma v,ez 

incidindo na práti,ca. ilegal de omitir a ,data dos vOos,os.trecbos Per

cor,ridos e a me.nção·ç1os números dos bilhetes ,de passagem. 

~.,' ~ 

Noyam.ente . aparece .. co.lÇO . .intermedi.ário. da. transferênc;ia dos 

recursos financeiros o fantasma ~os~ Car,l<;>s ~omfim~ ~u~ tem debita~os, 
em sua conta corrente, os valores das notas .f;iscais n 12,s 021, 024, 026, 

028, 030, 031 e 032, ,n~s mesmas .datas de emissão .. ç1a fatura. 

Constato,u,,:,se.. ainda, um .. fat.o graV~,s.sh\o no cur,so ·das inves

tiqaCOes .. levadas a termo pat:e. apur.éU.· .. a .efetiv,.a Dr,e$t~ç~o dos J?erviços 
- -' ,~, i·~ (. t ' . . - _ .'-

declarados,. .Segundo inf.orm'ou Q. Dr •. Lucas P.aç:h.~ço, ,.Diretor. da OAS •. aQs 
. • _. • f . ',' " • .. , 

peritos<da K.ar,vasait'~, ,só for8:11l r.alizados ,tr~s vOos .. pa~a. a emp7;'esa, 
,s~ndo os d~mais, fraudul~nta~~nte lançados. 

Em. face dot:.cebi~~nto de .tal denúncia" .apr.ofund9u a e.DJPresa 
de assessoria sua ação investigat6ria, constatando existirem notas 

fiscais com idêntica numeração e número de série contra empresas dife-



rentes, o que demonstra, inequ,ivecamenté~, que a llr~sil-~et se lança na 

condenável prática de utilizar uma mesma nota .para vários tlOmadlOres de 

serviço. 

o quadro abaixe repreduzide ti. , re.vel.ador: 

OAS· 
. ' 

NF Nt:! 
, NPNt:!, 
NF NG 
NF Na 
NF Na, 

LíDER 

008 de 04.12.90 - Cr$ i6.600.000,00 
010 de 21.12.90 • Cr$ lO~OOO;OOO,OO 
013 de 21.12.90- Cr$ 28~233~880,OO . 
014 de 27.12.90 - cr$iO.GOo.OOO,OO . 
01~ de 29.12.90 - Cr$ 2.706.120,.00 

NF Na 010 de 01.11.90 - Cr$500.00Q,00 
NF Nt:! 013 de 07.11.90 - Cr$ 21.000.00Q,00 
NF NS2 014 de 26.09.90 ... ,'érs· ~0.138.453iO'0 

VOX.POPULI 

NP N&!, 008 de, 25.10. 90.'- .. c~$ . ,7.,760.000,00' 
NF N&! 015 qe 1,9~ 11.90 - Cr$; :~·60. 000 ~ 00. 

'Por' 'derradeiro,' cumpre registra'r quê' a'circiÍnstAncia de te

rem sido. emitid.s' as notas '013' e 014, no valor de cr$' '38.233.'880,00 

(trinta e oitomilhOes duzentos 'e trir:ttae três.mil oi'tocentlOs e ei

tenta cruzeiros), no mesmo dia e mês, denota. exist.ência ,de operaç40 . , 

sub'jacente diversa da declàrada~ porquante, se'asslm nalO flOsse, n.1O 
haveria 'motive pla'usivel para tal expedi·ente. 

A semelhança dàs'demàis nôtas fiscaisémitid'as pela llrasil

Jet áriteriormente analisadas,. tàmbem 'ós dóis documentes sacados c.ontra 
• • t • 

a Empresa' Carioca dé E'ngenhari'à S.A.; n:Wl't:,total' 'de Cr$'" 12 .:000.00'0, DO' 
o , • ,. ,", .' n.. . " .} • 

(deze' milhOes' de éruzeires) ~ 'equivalentes a US$' 122".294,23' (cente e 

vinte e 6eis mil ,duzentes e noventa e quatro~'d61ares e vinte e t'rês 
. ',,' 

centaves), apresentam irregularidades no preenchimentlO,comlO ausência 

da delt. do v60, 'na 'nlOta '007, 'e do n'llm'eto :'dós bi lhetes em' ambas .. 
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A Nota Fiscal 006 registra um vÔo MO/CT no dia 16.07.90, em
bora a aeronave da Brasil-Jet tenha estado parada em Maceió na mesma 
data. Além disso, o valor referente à Nota Fiscal 006 foi creditado à 

conta da Brasil Jet em 16.07, três meses antes, portanto, de sua pró
pria emiss40, em 15.10. Nesta oportunidade, n40 houve a intermediaç40 

de fantasmas. 

Com relaç40 à Nota Fiscal 007, embora n40 tenha sido possí
vel identificar'as irregularidades devido a sonegaç40 de informaçOes 
por parte da empresa, Que n40atendeu à intimaç40 da CPI na remessa 
dos documentos, ficou evidente Que o valor respectivo foi debitado à 

conta do fantasma José Carlos Bomfim.e creditado à conta da Brasil-Jet 
em 16.10.90, na mesma data. do-. faturamento. Neste caso· particular, 
consta, a descrição de ~ vÔo no,.trajeto NT/JP/BR/SP/BV/SL, n40 confir
mado ,devido à· 'ausência da data respectiva. 

1.2.13 - GLS INCORPORADORA E CORS"rRO"roRA L"l"DA r LACAVA E FI

LHO L'l'DA E, .SAroRNO TURISMO L"ft)A. 

Do exame dos documentos emitidos pela Brasil-Jet contra as 
três empresas acima, foi constatada a ausência d~s datas de vÔos, dos 
nÚDlerosdos bilhetes de passagens e,das. assinaturas de quem recebeu os 
ser,v'iços,. sendo,-impossivel, por..tant.O',· a:.confro.nt·aç40 com o relatório 
de, pousos e decolagens d9 DAC/.-I·N.FRAERO. 

No entanto, os valores cobrados num total de Cr$ 
21.450.000,00 (vinte e um milhOes Quatrocentos e cinquenta mil cruzei
ros),. equivalentes a US$ 28.363 .. 85;'{vinte.'oi·t,o'mi.1,' tre'zentos e ses
senta e três dólares e oitenta e cinco centavos), e o fato de duas das 
notas, ','fiscai,s' tl!rem sió.o creditadas à 'contada Brasil-Jet através de 
débi to . na co.nt·a do fantrasma Manoel Dantas Araújo pOem sob suspeiç40 a 
veracidadeda,s notas f i·scais •. 



1.2.14 - PESSOA FíSICA 

A única nota fiscal emitida pela Brasil~Jet contra pessoa 
fisica é a de n 9 082, sacada contra Mevlan François, domiciliado em 
24, Rue Louis Delacarte, 9153 Y~rre, France, referente ao vOo REC/POR
TO/PARIS/RECIFE, realmente realizado no dia 30.06.91 com volta em 
04.07.91, segundo confirmaçao do relatório de pousos e decolagens do 

DAC/INFRAERO. 

o valor do vOo, de Cr$ 197.400.000,00 (cento e noventa e se
te milhões e Quatrocentos mil cruzeiros), equivalente a US$ 547.117,51 
(Quinhentos e Quarenta e sete mil cento e dezessete dólares e cinQuen
ta ·e ,um centavos), constante da nota fiscal, entretanto, confIgurou 
super'fa.turamento evidente. Considerando Que o preço médio, à época, 
para uma viagem no mesmo trecho e no mesmo tipo de equipamento, era de 
US$ 90.000,00 (noventa mil dÓlares) chega-se a um faturamento para 
mai~r . de US$ 457.117,51 (Quatrocentos e cinQuenta e sete mil cento e 
dezessete dólares e cinQuenta e um centavos). O crédito respectivo foi 
efetuado na conta da Brasil-Jet na mesma data da Nota Fiscal, sem a 
interveniênciade fantasmas. 

Através de consulta à Policia Federal, a Karvasair descobriu 
nao 'haver registro de entrada ou saidado ,Pais do Sr. Mevlan Franço'is,' 
passageiro· declarado pela Brasil-Jet,' configurando-se" po'ttanto,.· mais> 
uma modalidade de fraude; desta vez houve o vOo, mas nao houve o pas
sageiro. 

1.2.15'- PASSAGEIROS DIVERSOS 

As notas fiscais emitidas contra "passageiro's, d'iversos" ,'. em, 
número' de 10 (dez), compreendem o períOdo de 05.07.91 ·à08.ll.91, e 
totalizam um faturamento da ordem de Cr$ 318.165.491,79 (trezentos e 
dezoito milhões cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e 
um cruzeiros e setenta e nove centavos), equivalentes a US 566.902,29 

(Quinhentos e sessenta e seis mil novecentos e dois dólares e vinte e 
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nove centavos). 

A emiss!o de Notas Fiscais contra "passageiros diversos", em 
lugar da identificaç&o dos sacados, sem qualquer outro tipo de infor
maç&o, sem trajeto percorrido, data do vÔo ou número dos bilhetes por 
si s6 co'nf igura fraude. 

Ademais, conquanto este tipo de operaç!o, sem discriminaç!o 
dos' sacados, seja feita pelas empresas de transporte aéreo regular, 
através dos bilhetes de passagens vendidos, tal prática n!o se aplica 
às empresas de táxi aéreo. 

1.3 - VIAGEM AO UTERIOR DE PAOLO ciSAR CAVALCANTE FARIAS -

GOl' DE LONGCHAMPS 

Declarou o Sr. Paulo César Cavalcante Farias, ao depor pe
rante esta CPI, que conhecera Guy de Longchamps na década de 10, s6 
voltando a ter contato com ele quando de seu regresso ao Brasil na dé
cada de 90 e, mesmo assim, de forma superficial. Revela, entretanto, o 
relatório da Karvasair que, em 08.12.90, ambos chegaram ao Pais a bor
QO da aeronave da Brasil-Jet, procedentes da França. 

As investigações levadas a cabo pela Karvasair, por causa 
das notas fiscais emitidas pela Brasil-Jet, acima referidas, ensejaram 
outras, complementares, tendo por objeto mais 8 {oito} empresas de tá
xi aéreo. Também nesses casos, como se verá a seguir, numerosos indi
cios de irregularidade exigem ser aqui referidos. 

A análise das demais empresas objeto da investigaç!o eviden
cia inusitada interligaç!o na composiç!o societária de três delas. 
Conforme se verifica nos quadros abaixo, dos'quatro s6cios da AL Táxi 
Aéreo Ltda, dois s!o também cotistas ~a ~MV Aerotáxi - Sr. José Helin
ton ,Farias de Vasconcelos e Sr. Francisco de Moraes Coútinho Júnior. O 
terceiro, Sr. Osvaldo Mero Sales, é também sócio da Om~ga Táxi Aéreo. 
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----~----------------------------------_. 
AL TAxI AtREO LTOA 

---------------------------------------
ROBERTO FERNANDO VIEIRA 
JOst HELINTON ~ DE VASCONCELOS 
OSVALDO MERO SALES 
FRANCISCO MORAES COUTINHO JUNIOR 

KMV AERO TÁXI LTDA OMEGA TÁXI AtREO LTDà 

KATIA MARIA M. P. VASCONCELOS 
JOSÉ HEL Ú7'Í'o"N . ~. DE' VASCONCELÓS 
FRANCISCO DE MORAES ~ JUNIOR 

OSVALDO MERO SALES 
JOst GERALDO MERO SALES 

-------------------------------~--

Este tipo de interligação societária configura fato no míni
mo curioso, tendo em viSta tratarem-se de empresas d6 mesmo ramo 'de 

ati vidàde, supos'tamente concorrentes comerciais. 

De Outra parte, do exame das notasfiscals emitidas no pe
ríodo de 05.10.91 a 16.12.91 pela Mundial Aerotáxi Ltda~, de proprie

dade do Sr. Jorge Bandeira de Mello, também sócio da Brasil-Jet, de 
seu cônjuge Maria.de Fát'imaAlvesPinto Bandeira de Mello e Ricardo 

. . 
Campós' 'da Costa Barros,. contra algumas empresas, foi possível consta-

tar itregularidades. 

o exame de Qu~tro notas lis~ais sacadas pela Mundial Aerotá
xi contra a Con..strutora Norberto Odebrecht S.A., no valor de Cr$ 

244.219.604,00 (duzentos e Qtiarenta e Quatro milhões duzentos e deze
nove mil seiscentos e Quatro éruzeiros), equivalente a USS 307.380,69' 

(trezehtos e se~e mil, trezentos e oiienta dólares e SeS~enta centa
vos), evidencia alauns fatos dignos de nota. Embora a Construtora' não 

tenha atendido à intima~ão da CPI e comprovado os pagamentos feitos à 

Mundial Aerotãxi, é evidente i ina~eQuação no preenchimento das notas 

fiscais do ponto de vista formal, tendo em vista não fazerem referên

cia à data dos vôos, trechos percorridos e número dos bilhetes de pas

sagem. 
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Constata-se, ainda, que as notas fiscais números 009 e 010 

foram emitidas em dias subseqüentes e as 011 e 012, no mesmo dia. 

Além disso, causa espécie o fato de as notas fiscais fazerem 
referência a determinados projetos, supostamente de obras realizadas 
pela empresa, como mostra o quadro abaixo. 

--------------------------~--------------------------------
No.NF DATA VALOR OBRA 
------------~-------------------------~------------------

009 07(11/91 69.748.500,00 Projeto Água-Macapá 

010 08/11/91 23.813.000,00 Projeto Água-Pirapama 

011 11/11/91 52.684.104,00 Projeto Nassau 

012 11/11/91 97.974.000,00 P"rojeto Saneame:1to BP. 

-----------------------------------------------------------

De outra parte, a análise das 3 (três) notas fiscais emiti
das pela Mundial Aerot~xi contra a AL Informações e Sistemas Ltda., no 
valor de Cr$ 12.630.000,00 (doze milhões seiscentos e trinta mil cru
zeiros), equivalente a US$ 13.143,83 (treze mil cento e quarenta e 
três dólares e oitenta e três centavos), permitiu constatar outro tipo 
de fraude. A consulta ao relatório de pousos e decolagens do DAC/IN-
FRAERO mostra a incompatibilidade entre o trecho faturado e a real lo
calização da aeronave no dia da suposta viagem, conforme quadro abai-
xo: 

No.NF 

021 

024 

025 

DATA VÔO 

09/12/91 

13/12/91 

06/12/91 

TRECHO FATURADO AeRONAVE ESTÁ EM 

BR/SV/BR 

BR/UBERLÂNDIA/BR 

BR/BH/BR 

SOROCABA/SP 

RJ/SP/RJ 

CURAÇAO 

------------------------------------------------------------
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Por derradeiro, merece atenção o fato de a Vega Táxi Aéreo 
ter registrado em seu diário de bordo quatro vÔos nacionais para pas
sageiros do Comitê Collor em per1odo já posterior à posse do Presiden
te da República, conforme se vê abaixo. 

N.RELAT. 

1340 

1341 

1342 

2457 

DATA VÔO 

23.03.90 

27.03.90 

30.03.90 

25.04.90 

TRECHO PASSAGEIRO 

BR/MA/RJ/SP/RJ/MO/BR COMIT! COLLOR 

BR/RJ/BR COMIT! COLLOR 

BR/RJ/BR COMIT! COLLOR 

BR/SP/BR COMIT! COLLO~ 

Diante dos fatos relatados e constatados por esta CPI, pro
pomos a adoção das seguintes medidas: 

a) recomendação ao Departamento de Aviação Civil - DAC, do 
Ministério da Aeronáutica, que proceda ao exame da contabilidade das 
empresas que explorem serviços aéreos e dos respectivos livros, regis-
tros e documentos (art. 198, do Códi!lo Brasilei"(i de Aeronáutica); 

b) recomendação de que idêntico exame contábil seja efetuado 
nas mesmas empresas ~e~2 Sec~et~ria da Rece~ta Federal, e 

c) 

que explorem 
277, do Código 

recomendação ao DAC de que fiscalize e puna as 
serviços aéreos e estejam a infringir a norma 
Brasileiro de Aeronáutica. 

empresas 
do art. 
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CAPITULO V 

Com o propósito de avaliar o comportamento fiscal daspea-
I 

soas, fisic~s e juridicas, envolvidas no denunciado ftesQu~ma PC ft , .fo-
. - . ram examinadas as respectivas Declarações de Imposto de Renda, bem co-

mo as notas fiscais emitidas pela EPC - Empresa de Participações e 
ConstruçÕes Ltda, e c6pias dos processos fiscais instaurados pelo De
partamento da Receita Federa!._ 

Todos os documentos examinados foram remetidos l CPI.- PC, 
por solicitaç&o.desta, pelo Senhor Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento, pelos oficios nas 561-11., de 23.0.7.92; 594, de 23 .. 07.92': 

596, de 28.01.92; 604, de 30.01.92: 641, de 13.08.92;. 642, . de 
13.08.92, e 645, de 11.08.92. 

Ap6s a apresentaç40 das relações. das pessoas f isic::as, . ,peai
soas ,ju·ridicas, empresas consignadas nas notas fiscais da EPC' é· . C3QS 

processos fiscais instaurados (itens 2 a 5), vêem descritos os tes~l':;' 
tados obtidos pelos exames efetuados (itens 6 a 12). No i~em 13, estio 
mencionadas as providências recomendadas pelaCPI ao Departamento. da 
Receita Federal. 

2) Foram examinadas as declarações das seguintes pessoas fí
sicas, cujas principais informações econômico-fiscais foram'sumâriza
das no Anexo intitulado ftDeclaraç&o de Rendimentos de Pessoas f1sie~s 
- Quadro Analitico ft

, Que integra os autos da CPl: 

- Ana.Marla Correia.AC:io.ll Gomes de Melo 
CPF na 013.601.264-81: 



- Antonio José de Almeida Carneiro 
CPF 028.600.667-72 
Exercícios de 87 a 91; 

- Cláudio Francisco Vieira 
CPF 157.250.734-91 
Exercícios de 1990 a 1992 

- Cláudio Roberto Cavalcante Farias 
CPF nQ 039.828.314-15 
Exercícios d~ 87 a 92; 

- Elma Pereira Bezerra Farias 
CPF nQ 079.189.844-04 
Exercícios de 87 a 91 

- Fernando Uchoa Santa Cruz. 
CPF 330.317.387-72 
Exercícios de 87 a 91 

- Giovani Carlos Fernandes de Melo 
CPF nQ 039.897.394-68 
Exercícios de 87 a 91 

- Guy Jean Louis Loise1eur des Longchamps Devi11e 
CPF n Q 028.402.427-96 
Exercício de 1991 

- Jorge Waldério Ten6rio Bandeira de Melo 
CPF 133.616.434-49 
Exercícios de 88 a 91 

- José Héliton Farias de Vasconcelos 
CPF n R 021.263.034-20 
Exercícios de 88 a 89 

- José Roberto Nehring . 
CPF nR 150.872.806-25 
Exercícios de 1988 e.1989 

- Luís Calheiros Neto 
CPF nR 005.626.294-91 
Exercícios de 87 a 91 

- Luiz Octávio Gomes Silva 
CPF n Q 060.576.164-72 
Exercícios de 87 a 91 

- Luiz Quatroni Filho 
CPF n R 021.919.467-04 
Exercícios de 87 a 91 

- Luiz Romero Cavalcante Farias 
CPF 071.477.834-68 



- Paulo César Cavalcante Farias 
CPF n 9 005.611.104-68 
EXeré~íc'ios de 1981 a 1992 

- Pal.:'l? .Jacinto~Q1~ascimento 
cpp n~ 027.694.334-15 ' 
E.xerc.ícioa, de 81a' .91 

- Regina Ribeiro Aguiar 
CPF n 9 '6~.247~991-20 
Exercício de 1989 ' 

- Fábio Ara6jo Monteiro 
CPF nQ '"'2aa·.'S60. 204-68 
Exercícios de 1988 w 1989 e 1~91. 
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3) Foram examinadas as declaraçOes das seguintes pessoas ju-
ridicas, cujas 
zadas no Anexo 
dicas - Quadro 

principais inform~çOes econOmico~fiscais foram sinteti
intitulado "Dec:laraçOes de Rendimentos de Pessoas Jurí-, , 
Analítico", que int~~i.:bs a~t6s da CPI: 

- EPC - Empresa de Parti.c~p~ç.~es e. Co~struçOes Ltda 
Exercícios 1981 a 1992 

- Brasil Jet Táxi Aéreo Ltda 
Exercícios 1989 a i§92:" , 

- TRATORAL,Ti;atQres. AlágQás'SA 
Exercltlos'1981 a 1992 , 

- FLORAG Florestamento, Reflorestamento e Agropecuária Ltda. 
Exercícios 1981 a 1992 -

- Honor Hotéis do NDrde,teL~Ya 
Exercícios 1987 a 1992 

- Gráfica e Editora T~ibun. L~~a~ 
Exerclci-o 1992 

- LOG Neg6cios e Co~s~~toria Ltda. 
Exercício 1992 

- Empresa de Comunicaçao Tribúna de 'Alagoas Ltda. 
Exercício 1992 

- Verax SA, __ 
que iniciou atividades neste ano de 1992 



'206' 
- Din!mica Consultoria e Participações Ltda. 

Exercícios 1991 e 1992 

4) :Foram examinadas as sessenta li!! seis notas fiscais (dis
criminadas no Anexo intitulado "Relaç&o de empresas Que contrataram 
serviços de assessoria com a EPC", Que integra os autos da CPI) expe
didas para as seguintes empresas e duas pessoas físicas: 

- C.entral Açucareira Santo Antonio S/A 
S&'o Luis do' Quitunde- AL . 
CGC 12~118.0ll/000l-90: 

- S/A - Usina Caruripe ~Açúcar e Álcool 
Maceió-AL -AL 
CGC 12.299.415/0002-00: 

- S/A - Leio e Irm&os Açúcar e Álcool 
Rio Largo • AL 
CGC 12.215.115/0001-36: 

- Usina Cache,eitaSiA 
Maceió-AL 
CGC 12.27~.949/0002-32: 

- Aldisa Al,sç oas Diesel S/A 
. Maceió-AL.' 

CGC 12.26/"· 249/0001-61: 

- Usina Caetê S/A 
S&o Miguel dos Campos -'AL 
CGC 12.282.034/0002-86: 

- ASSeSsura - Assessoria Comercial e Representaç&o Ltda. 
S&o Pau10-SP 
CGC 56.028.118/0001-03: 

- Melo Rocha e Cia Ltda. 
Maceió - AL 
CGC 24.483.869/0001-00~ 

- Construtora Tratex S/A 
Belo Horizonte-MG 
CGC 17.164.989/0001-11; 

- S/A Indústrias Votorantim 
S&o Pau,lo-SP 
CGC 61.082 .. 582/0001-91: 

- Cimento·Santa Rita S/A 
S&o Paulo-SP 
CGC 4~.810.391/0001-61; 



Cia. Catarinense de Cimento Portland 
Itajaí-SC 
CGC 84.292.127/0001-11; 

- Cia. Cimento Port1and Ga~cho 
Esteio-RS 
CGC 89.724.017/0001-03; 

- Cia. de Cimento Portland Rio Br~nco 
Curitiba-PR 
CGC 76.487.693/0001-50; 

- Empresa de Transporte CPT Ltda 
sao Pau1o-SP 
CGC 62.272.216/0001-63; 

- Transportes Especiais 01ímpia S/A 
Itapevi-SP 
CGC 44.249.225/0001-51; 

- Cimento Itaú do Paraná S/A 
Curitiba-PR 
CGC 76.604.685/0001-47: 

- Cia. Cimento Port1and Itaú 
sao Pau1o-SP 
CGC 24.030.025/0002-87~ 

- Transportadora e Comercial Além Front~ira$.Ltda. 
Itaú de Minas-MG 
CGC 03.111.911/0001-84; 

- Andrade Gutierrez (Construtora An.draq.e Gutierrez S/A) 
Brasília-DF 
CGC 17.262.213/0103-19; 

- Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Macei6-AL 
CGC 15.102.288/0097-24: 

- Construtora Norberto Odebrecht S/Á 
Recife-PE 
CGC 15.102.288/0002-63: 

- Abaeté Autom6veis Ltda 
Salvador-BA 
CGC 13.647.979/0001-36; 

- Itabuna Veículos Ltda. 
Itabuna - BA 
CGC 16.355.380/0001-17: 

- Mendo Sampaio S/A 
sao Miguel dos Campos-AL 

207 
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CGC 10.776.540/0043-74; 

- Agro Industrial Marituba Ltda. 
Igreja Nova-AL 
CGC 12.471.611/0002-88; 

- Cetenco Engenharia S/A, 
sao Pau1o-SP 
CGC 61.550.497/0001-01; 

- Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar e Álcool de 
Alagoas 
Maceió-AL 
CGC 12.277.646/0001-0B; 

- Renato Prado Pinto 
Maceió-AL 
CPF 020.866.704-00; 

- Sebastião Flávio F. Melo 
CPF 459.900.414-20. 

5) 
Oepartamento 
ofício MEFP 

presas: 

Foram examinados os processos fiscais instaurados 

da Receita Federal, cujas cópias foram remetidas 
n 2 645, de 17 de agosto de 1992, contra as seguintes 

- EPC - Empresa de Participações e Construções Ltda; 
- Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda; 
- TRATORAL Tratores Alagoas S/A; 

pelo 
pelo 

em-

- FLORAG Florestamento, Reflorestamento e Agropecuária Ltda; 
- Honor Hotéis do Nordeste Ltda; 

- Gráfica e Editora Tribuna Ltda; 
- LOG NegÓcios e Consultoria Ltda; 
- Empresa de Comunicação Tribuna de Alagoas Ltda; 

- Verax S/A; 
- Dinâmica Consultoria e Pa'rticipações 'Ltda. 

6) Entre os documentos fiscais examinados, destacam-Sé' algu

mas notas fiscais que comprovam que a EPC - Empresa de Participações e 

Construções Ltda., do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, pagou as des-
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pesas de reforma dQ apartamento n Q 1.102, situado à Rua Aristeu de ~

drade n Q 40, ll Q andar, Ed. Michelangel0 - Farol - Macei6-AL, perten

cente ao Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, conforme Certidão do l Q 

Cartório de Registro de Imóveis de Maceió, matricula n Q 46699 (reco

lhida pela CPI). 

Trata-se de Notas Fiscais que, embora emitidas em nome da 

EPC - Empresa de Participações e Construções Ltda., indicam como local 

de entrega das mercadorias ou da prestaç~o dos serviços o endereço do 

referido apartamento, ou que se referem a orçamentos de prestaç~o de 

serviços naquele apartamento, aprovados pela EPC - Empresa de Partici~ 

pações e Construções Ltda. 

Eis a relaç~o das empresas e notas fiscais: 

a) Termotécnica - Centro - Maceió - AL 

Apresentou proposta para fornecimento e instalaç~o de um 

sistema de ar condicionado central. A proposta levou o n Q 1117/90, no 

valor de Cr$ 1.950.000,00 (proposta de 25.06.90). 

No. NF 

16.084 
16.148 
16.290 
16.475 
13.887 
13.947 
17.694 
14.163 
18.227 

Sub total 

Valor (Cr$) 

31. 322,65 
8.278,60 

305.125,51 
735.577,52 
869.695,72 

94.000,00 
71.925,00 
45.000,00 
54.822,00 

2.215.746,99 

US$ 

475,23 
124,43 

4.308,47 
10.202,18 

5.405,53 
544,61 
416,71 
203,68 
245,37 

21. 926,21 

data 

10.07.90 
17.07.90 
02.08.90 
22.08.90 
21.12.90 
02.01.91 
02.01.91 
18.02.91 
28.02.91 

b) Max esquadrias - Comércio e Representações Ltda - Poço -

Maceió - AL 

A empresa confirma a solicitaç~o de orçamento do serviço de 

conserto e limpeza geral em 12 esquadrias de alumínio, executado no 
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endereço acima (correspondência de 08.07.92). 

Nota fi~cal na 004, no valor de Cr$ 110.000,00, correponden
te a;' US$1.969,21, em,06.06.90. 

c) Indústria de Mármores e Granitos Santa Terezinha (Lauro 
G. Nogueira e Cia Ltda) - Tabuleiro do Martins - Macei6 - AL g tendo 
COl,1lo loc.1 de,entrega o mesmo acima citado. 

--~~--------~--~-------------------------------~-----
No. NF Valor Cr$ OS$ data 

----~-----------------------------------------------
11033 
11055 

1106 
11073 

114 

191.616,00 
153.700,00 

91.003,20 
18.865,00 
51.137,50 

1.811,12 
1. 301,66 

745,87 
115,11 
255,67 

30.10.90 
13.11.90 
20.11.90 
26.11.90 
19.01.91 

_._--------------------~---------------------------
Subtotal 506.321,70 4.229,43 

d) Pinaud - Empreendimentos de Engenharia Ltda ~ Tabuleiro 
d:os Martins - Macei6 - AL, tendo como local de destino o mesmo acima 
(:i t'ad6. 

. , , 

~~~~~~-------~~~---------~--------------------------~ 
No., NF Valor Cr$ OS$ data 
---~---------~~---------------~~---------------~~-~-

159 210.000,00 3.367,00 03.07.90 
161 690.000,00 10'.121,75 26.07.90 
163 380.000,00 3.831,80 19.10,.90 
164 '322.100,00 '2.188,63 03.1í .. 90 
202 4,~B17.800,OO, 18.184,49 08. 05 ~,91 

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

'Subtotal 6 :.419.900,00 37.693,67 
-~-~---~------~~----~---------------------------------

e) Vidraçaria Rochedo (Rocha e Leite Ltda) - Jati(1ca - Ma
cei6 -AL. Trata-se de mercadorias destinadas a obras e de mâo-de-obr'a 
par. cotte e, colocaçâode vidros e espelhos. 



No. NF . Valor Cr$ US$ d,ata 
-------~-------------------------------------~~-~---

2.438 
2.439 

570 
2.445 
2.460 
2.,],,64 
2.469 
2.487 
2.492 

593 
599 

2.608 
2.654 
2.666 
2.717 

43.936,50 
15.553,75 

9.063,50 
17.250,00 
17.902,50 
34.670,80 
6.152,50 

76.224,08 
16.750,40 

101.359,10 
11.560,00 
80.200,00 
34.590,00 

·21.380,00 
62.600,00 

620,13 
219,53 
130,32 
253,83 
242,61 
459,27 

81,80 
906,24 
198,89 

1.105,81 
124,31 
532,08 
18],,60 
107,03. 
278,63 

03.09.9Q, 
03.09.90 
04.09.90 
05.09.90 
13.09.90 
14.09.90 
17.09.90 
27.09~90 
28.09.90 
11.10.90 
16.10.90 
13.12.90 
15.01.91 
21.01.91 
01.03.91 

----------------------------------~------_.~--------
Subtota1 549.193,13 5.442,08 

---------------~---~-----------------~-------~--------, ' 
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.f) Pimentel Lopes Engenharia e Arquitetura Ltda .... Barro Duro 

Maceió - AL 

No.NF. Valor Cr$ US$ Data 
----------------------------------------------------------

4.028 345.000,00 6.198,35 12,.06.90 
"', 4.029 884.000,00' . 15.882,14 12.06.90 

4.030 115.000,00 2.066,12 12.06.90 
1.478 425.987,42 7.115,21 25.06.90 
1.500 .1.184.250,00 17.696,50 18.07.90 
4.063 95.000,00 1.411,59 19.07.90 
4~165 33~L25d,oq 5.040,86 19.07.90 
4.166 207.000,00 3.Q75,78 19.~07. 90 
4.167 368.000,00 5.468,05 .19.07.90 
4.168 270.250,00 4.,015,60 19.07.90 
4.169 431.250,00. 6.'407,87 .19.07.90 
1. 528 306.750,00 4.298,02 23.08.90 
4.258 195.000,00 .. 2.732,24 23.08.90 

-4.260 . 97~750,OO 1~369,62 23.08.90 
1. 551 47 Q • O O O , 00. 5.58,7,92. .27 •. 09.90 
4.325 230 ~ 000,00 2;73~,51 27.09.90 
1. 597 313.824,80 2.224,92 29.11.90 

----------------------------------------------------------
Subtotal 6.278.312,20 93.325,30 
---------------------------------------~----------~-----

Tot·al ,Gera115. 969.474,=02' 164.585,90 
----------------~----~-------~---~----~--~---------~------



6.1) Sem dúvida alguma, essa documentaç60 em poder da CPl, 

além dé comprovar Que foram agregadas benfeito~iás ao apartamento do. 

Sr. Fernando Collor, no valor global de US$ 164.585,90 (Que n60 deve

r60 estar Qmitidas .m sua Declaraç60 de Bens), comprova a vinculaç-ão 

do Sr. Presidente d' República com o Sr. Paulo Cé,sar Farias. 

6.2)-0 Departamento da Rt!c,eit.a Federal deve.rá proceder à. ri

gorosa inspeç60 d~,sdespesas contabil~zadas na EPC,- Empresa de Parti

cipações,e Construções Ltda., com b~se nas notas fiscais acima referi

das, cuja,.scompras foram destinadai$ à reforma do .apartame.nto do Senhor 

Pernando'Collor de Mello. 

7 J Cruzando-se os dados ,con:tidos nas .Deç,l,,~rações de Imposto 

de Renda com as- informações sobre cr,éditos- bancá,rios, levantados pela 

Subcomiss60 de Bancos, constata-se enorme desproporç60 e~t're os valo

res depo'sitados nas contas de algumas das pessoas físicas ,e jurídicas, 

cujas declarações foram examinadas" e oyolu~e dos ~~ndimentos ou da 

receita bruta declarados. 

Éo caso, por exemplo, do Sr .... ' José ,Roberto Nehring César, 

Regina ~ibeiro Aguiar, ~PC - Empre,sa .de ,Participaçõ,es e. ... Construções 

Ltda, Br,asii-,ret Táxi Aéreo Ltda, Br,a,siJ~'s,~~rd!9P -:- P~isagismo e Urba~ 
n i smo Ltda.-

NOME 

q Quadro abaixo demonstra 'a~, despr.opo+,çOes:. 
• , ~ , .- -,' .' <. • • 

ANO 
BASE 

RENDIMENTOS 
RECEITA BRUTA-

DEPÓSITOS, 
BANciRroS;' . 

José Rober.to 
Nehring 1991 n60 d.eclarado.s" L 817 ~.159. 263, 

1990 n60 declar~,.:jos ,10.396,.067, 
Regina Ribeiro 
Aguiar 1991 n60 declarados 86.824.192, 

CPC ·1991 1. 432. 9a9-~690, 44~6r6.707.25t), 
1990 426. 076~949íQ 9.40'3.7.97" 519, 

Brasil Jet 1991 2.059.941.786, 3.615.766.446 r 
1990 292.843.002, 2.014.986.764, 



Brasil's 
Garden 

1991 
1~90 

"1989 

nao declarados 
2.094.794, 

60.545, 

9 
298.210.332, 

3.877.672, 

As desproporçOes acima demonstradas constituem indícios vee
mentes de omissao de receitas ou de rendimentos. Caso os~o~tribuintes 
nao comprovem a origem dos recursos utilizados nessas operações, em 
processo fiscal regular, poderao ter seus rendimentos arbitrados pelo 
Departamento da Receita Federal, cônforme está previsto no art. 62 , S§ 
32 e 52, da Lei nQ 8.021, de 12.04.90, por ficar, entao, caracterizaóa 
a sonegaçao fiscal, punível de acordo com a Lei n Q 4.729/65.' 

7.1) Os depósitos em nome da Senhora Ana Maria Correia Acio
li Gomes de Melo; no Banco Mercantil de Crédito, no Banco Rural e no 
Bancesa, nos montantes conhecidos de Cr$ 6l2.022.15~,00, em 1992; Cr$ 
479.002.398,00, em 1991: Cr$ ~83.509.l2l,00, em 1990, e NCr$ 
1.496.793,00, em 1989, pertencem ao Senhor Fernando Collor, conforme 
seu pronunciamento à Naçao e conforme depoimento da própria Senhora 
Ana Maria Correia Acioli Gomes' de Melo. 

Esses recursos, 'independentemente das razOes ensejadoras das 
transferências, deverao estar consignados nas declarações do Imposto 
de Renda do Senhor President~ 'da 'República, o que deverá ser objeto de 
verificaçOes pela Se~retaria da Receita Federal. 

8) O éxamedas' sessenta e seis notas fi'sc'clü; emitidas pela 
EPC, no contexto do protesso fiscal instaurado pela Receita Federal, 
leva à conclusao de'queos servi~6s nelas descritos nao têm causa efe-

i . '. 

tiva. E que a empres~ 'nao possuia quadro de funcionários habilitados à 

prestaçao dos serv~ços: nao contratou serviços de terceiros;nlo in
formou a,existência de "custos·de serviços prestados" em suas"declara~ 
çOes do Imposto de Renda. 

O próprio Senhor Mi,ni stro da Economia, Fazenda e Planejamen~ 
" . 

to informa, no, Oficio MEFP nQ 645, de 17.08.92, rerbis: 
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Itens 1 e 2 - Nas d~ligênci~~ efetuadas, ate a .. 
presente data, foram encontrados apenas três con-
trato's (cópias no volume I,' em anexo) , rela~ivos 

às prestaçOes de serviços discriminados nas notas 
fiscais apreendidàs na 'E PC ':.,. Empresa de participa
çOes e ConstruçOes Ltda, "r e I a'c i onadais nC;s i tens I 

. ~~' 

a 4 (e mencionadas no item 5) "do Ofício MEFP n Q 

594, de 23.07.92. 

Tais contratos, firmaQ~s pelas empresas ALDISA 
Alagoas Diesel S/A', Coopérativil Regional 'dos Pro
dutores de Âçúcar e Álcool de Alagoas e Construto-

. . 
ra NorbertoOdebrecht S/A, be'tn como as notas fis
cais acima citadas/' na6"-c'btínp~ovam a' efetividade da 

. ,".).. . ,,'. .', -,': 

prestaçao dos serviço~; razêo ~ela qual essas des-
pesas, em princípio, de~erao ser ~lbsadas para 
fins de retiiicaçao' de"ofíc'io do imposto 'de 'renda 
devido. 

Comparando-se as sessenta e ,seis notas fiscais com as decla
rações do Imposto de Renda da EPC., c'on'stata-se: que, nos "ahos-base de 
1991,~1990, 1988 e 1987, a receita brut~ d~clarada'~oincide,'ressalva
das diferenças mínimas, com a receita brut~ co~si~hada ~~s n~t.s'fis
cais tidas como inidôneas para fim de justifié.r ')~ efetiva' prestaçêo 
de serviços. 

Conclui-se, pois, que a EPC se b~heficiou c~m o recebi~ento 
das vultosas importancias consignadas nas referidas nótas fi'scais, sem 
causa aparente, f igurando comer 'fontes pagado't'aS1'1bt6r'iâ.i"eftipt-esas'''con
tratantes habituais de obras públicas ou tomadoras de ' financiamentos 
de entidades financeiras oficiais. 

As circunstancias comprovam que a EPC só pode ter logrado 
obter tantas e tao vultosas contrataçOes por f6tç~ d~ p~estígio Que o 
seu sócio majoritário alegav-a ......... ter junto ao presidente da República.' e 

----..... 

outras altas autoridades da esfera federal. 
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9) Do exame dos processos fiscais instaurados pelo Departa

mento da R~ceita Federal, merecem destaque as seguintes observações: 

9.1) Ana Maria Correia Acioli Gomes de Melo. 

Atendendo a intimação, assim se manifestou, em 03 de agosto 
de 1992, diante das notáveis discrepâncias entre seus rendimentos de
clarados e o movimento das ~ontas bancárias que foram identificadas em 
seu nome: 

••• o movimento de contas bancárias abertas em me-u 
nome junto ao Banco Mercantil de Crédito e Banco 
Rural S.A., de fato, era de inteira responsabili
dade, ativa e passiva, de terceiros. Não represen
tavam, assim, qualquer rendimento tributável sob 
minha qualidade de contribuinte do Imposto de Ren
da. O mesmo é válido para o movimento das mesmas 
contas junto ao BMC e Ban.co Rural S.A., cujos sal
dos estão informados em minha declaração relativa 
ao ano-base de 1991, ora anexa. Cabe destacar que 
referidas contas foram praticamente paralisadas no 
decorrer do referido ano-base e que, na função que 
desempenhavam, tais contas foram substituídas· por 
uma conta bancária junto ao Bancesa de número 
4.777-8, aberta em julho de 1991 e cujo saldo não 
foi declarado por não representar meus rendimentos 

como contribuinte do Imposto de Renda. 

Essa declaração, associada com o pronunciamento do Senhor 
Presidente da República, confirma que os recursos depositados nas con
tas de Ana Acioli, mantidas no Banco Rural, no Bancesa e no Banco Mer
cantil de Crédito, quem quer que tenha sido o depositante, eram recut

sos pertencentes ao !enhor Fernando Collor. 
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9.2) LOG - Negócios e Consultoria Ltda. 

Segundo depoimento do Sr. Renato Jorge Sarti, diretor finan

ceiro da CETENCO, a LOG foi responsável pela indicaçao da EPC para 

prestar assessoramento tributário à CETENCO. 

No dossiê desta empresa constam notas fiscais-faturas emiti

das por serviços de consultoria empresarial e financeira. Figuram como 

beneficiários dos serviços:Cetenco Engenharia S.A., Empat - Empresa 

Alagoana de Terminais Ltda, Grafitex-Indústria e Editora Ltda., Tex
form - Formulários Contínuos S.A., Empal - Empresa Alagoana de Plásti

cos Ltda., Cadiesel Comércio e Representações Ltda., VKL - Plásticos 

do Nordeste S.A., Engarrafamento Pitu Ltda., Agroap Agropecuária 

Ailton Petribu Ltda., Especiaria Indústria e Comércio de Alimentos Lt

da., Magrasa Máquinas e Implementos Agrícolas S.A., José Alexandre, 

Cerâmica Riacho Doce Ltda., Francisco de Lira Pessoa, Luiz Francisco 
de Britto, José Firmino de Oliveira. Algu~s sao pessoas físicas. 

Vários contratos merecem atençao. 

a) Com a Cetênco, empresa de âmbito nacional, sediada em Sâo 
Paulo, os serviços incluem intermediaçâo de negócios, contrataçâo de 

operações financeiras e estudo de viabilidade econômico-financeira de 
projetos e empreendimentos, no valor mensal de US$ 15.000,00. 

b} Vários con~ratos prevêem "estudo de viabilidade econômi
co-financeira", com vistas. obtençâo de financiamentos junto ao BNDES 
e BNB. 

O valor pleiteado pela Cadiesel, por exemplo, era de US$ 

225.500,00; no caso da Magrasa, de US$ 800.000,00. 

Há contratos a.té com presumíveis pessoas físicas, nao iden

tificadas exceto pelo nome, como éo caso de José, Alexandre, cujo fi-



nanciamento seria de US$ 470.000,00 • 

. c) Em compensação, a própria LOG contrata serviços de con

sultoria na elaboração dos projetos de financiamento, bem como na área 

contábil e tributária. Entre as contratadas, além da ACC, citam-se a 

Exitus - Assessoria Contábil, Fiscal e Tributária Ltda., e a Protect 

Consultores Associados Ltda. 

Não há contratos escritos, e os valores são elevados. 

d) A Protect, intimada, confessou não ter sequer entregue 

declarações, nem ter apresentado relatórios por escrito dos "serviços 

realizados". 

e) As explicações das empresas contratantes são, no mínimo, 

insólitas: 

- a Especiaria informou que o próprio BNB recomendou a LOG~ 

a Agroap confirmou a assinatura do contrato, mas desistiu 

(descontinuou), por achar que o projeto não teria perspectiva de via

bilidade econômico-financeira: 

a Grafitex, até 16.07.92, não tinha o projeto concluído 

(nem o balanço de 91 fora entregue): 

- a Empat, cujo contrato com a LOG foi de US$ 60.000,00, com 

a finalidade de propor e encaminhar, até decisão final; processo admi

nistrativo. visando à transferência do terminal açucareiro de Maceió, 

não logrou êxito. 

o sócio-gerente da LOG. Luiz Otávio Gomes Silva, detentor de 

95% de seu capital, tem suas despesas pessoais regularmente relaciona

das na contabilidade da empresa, como evidenciado nos documentos apre

endidos pela fiscalização. 
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Em suma, pelo menos duas suposições podem ser levantadas: 

- os contratos não existem, ou melhor, os serviços não foram 

realizados, constituindo-se, apenas, em operações de "fachada", para 

encobrir outras operações~ ou 

- a natureza do serviço, que não foi demonstrado nem compro

vado, éa de facilitar o acesso ao crédito de instituições oficiais de 

crédito. 

9.3) EPC 

Foram. remetidas cópias de documentos apreendidos, ressaltan

do-se vários· cheques pagos a Luiz Misasi, em atenção a avisos de lan-

ça~en~~s emitidos pela MISASI Corretora de Valores S.A., e que cor~es
p6rid~~ a teembols6 de despesas de salários, água, luz e telefone de 

imóvel locado, à Rua Miranda Guerra, n~ 572, que segundo consta é uti

lizado como residência do Senhor Paulo César Farias. 

Foram os seguintes os referidos cheques, que vinculam os 
chamàdos "fantasmas" com a EPC: 

a) Assinados pelo "fantasma" Flávio Mauricio Ramos (CPF 

483319887-87), conta no BMC - São Paulo - Central, n 2 004.355-6: 

"Número do Cheque 

043 
062 
082 
095 
106 
136 
216 

Valor - Cr$ 

355.554,76 
405.383,64 
405.508,40 
575.054,25 
584.518-,28 

1.490.458,00 
853.531,56 

Data 

06.08.91 
03.09.91 
02.10.91 
23.10.91 
04.11.91 
18.12.91 
31.01. 92 

b) Assinados pelo "fantasma" Jurandir Castro Menezes e Rosa

linda Cristina Menezes (CPF 143937878-08), conta no Banco Rural, São 



Paulo, Ag. Brigadeiro Faria Lima, nº 1000207-1: 

Número do Cheque 

773749 
863188 
863227 
867483 

Valor - Cr$ 

1.310.400,00 
2.0'66.326,16 
2.581.873,94 
1.703.520,00 

Data 

28.02.92 
06.04.92 
28.04.92 
04.05.92 
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Foram identificad,as onze contas bancárias não contabiliza
das, assim distribuídas: Banco Econômico, três contas; BMC, uma; Banco 
Safra, três; Banco Rural, duas; Itamarati, uma, e Cidade, uma. 

10) Dos exames realizados sobre as declarações dos contri
buintes arrolados nos itens 2 e 3, destacam-se os seguintes .indícios 
de irregularidades (não Se mencionan~o nesse tópico os iridíciosdecor
rentes dos créditos bancários, por já mencionados antes): 

ANA MARIA CORREIA ACIOLI GOMES DE MELO 

Revela ter tido aumento patrimonial a descoberto no exercí
cio de 1989, em que pese·nâo tenha declarado eventual lucro obtido'com 
a.venda de um carro Escort/86. 

Justifica o aumento patrimonial do exercício de 1991 com 
rendimento~ de aplicações financeiras, dentre outros. No entanto, a 
estrutura patrimonial da declarante não demonstra donde pOderia ter 

sacado 
produzir 
qui dou 

recursos pat'a efetuar aplicações financeiras de porte capaz de 
tal volume de rendimentos. Observe-se que, em março/90, li

o saldo d'evedot de um apartamento; em maio/90, comprou outro 
apartamento; em janeiro/90, comprou uma Veraneio/90. 

Para fU'Stificà'r o aumento patrimonial do exercício de 1992, 
declara, entre osre'ndimentos isentos, que recebeu vinte mi lhões de 



cruzeiros de fttransferências patrimoniais - doações, heranças, mea

ções", sem esclarecer quem fez a transferência patrimonial. O fato ,me-' 

rece investigaçêo fiscal. 

Nas declarações dos exercícios de 1989, 1990 e 1991, os r-en

dimentos tributáveis sêo quase -inexpressivos ,quando comparado's' com, o 

somatório dos rendimentos tributados exclusivamente na fonte e nao

tributáveis. Cumpre verificar a 'efetividade do recebimentq dos ren

dimentos tributados exclusivamente na fonte {distribuídos por pessoa' 

jur ídica) , bem como dos rendimentos ,d'eclarado~,c:()mo 'nao-tr i'butávei s 

(aplica'ções em Fenda fixa, venda.de imóveis para compra de quotas). 

No exercício de, 1990, particularmente,' deixa de expl'ic,ar di'-' 

versas baixas em seu patrimônio, relativamente a rebanho de,~qüinos, a 

ações, da empresa Itaparica, e glebas (co~ ,benfeitorias) ,em Ponte Nov'a. ' 

Reporta ter pago ao UNI BANCO um empréstimo de cerca' 'de vint'e e ' 'set'e 

milhões de cruzados novos, ou seja, em torno de nove e meio milhões de 

cr.uzados amai s' que a somõ" total 'de:' seus re'ndimentos no ano o' 

CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA 

Nêo declara ter contraído empréstimo'de até cinco milhões de 

dólar.es nem ter· ,re'alizado·.·n.egociõção' 'com our'o·. ',' 

Para 'j,ustific~r,'. o ac.réscimo pa,trimoni-al do exercício de 

19.90'., ".0. contribuinte declarou ter, ,percebido, r.end:illl'entos . por; servi Ç0S 

pre.s·t·a.do'S a pessoas f í-si c,as , nO',moht'ant'e,' de'. quatrocentos e' <1;Iuatro' ini-l' 

cruz·ei 1'05, ·oU :s,ej"a, no,perc.entual: de.·S6% .dO'S~rendimel'lt,os t'ributávei s ... · 

,Pelo,' que se obse'I'va na- primeira folha' da,· declaraÇão, esse'S' 

rendimentos teriam sido percebidos nos meses de outubro, novembro e 

dezembro/89 .. 'Ofa-to~ recomenda inv,erst,iqaC;ê'o, fiseal',;po'is,' no ano-b~se 

de;,1989. ü o imposto de renda era, indexado' ao';, BT~:,ao ,mê's','-da ' percepC;;á-e1 

dos r,)enc:liment,C?s,,-.de tal .s~Tt~, que' dec1arar' rendimentos perc,ebidos', te"" 



gul~rmente ao longó da ano-base como se recebidos de forma concentrada 

no final do ano impli.c.a redução indevida de imposto. 

Nos 

1991, consta 

patrimônio em 

itens 09 e 10 da Declaração de Bens, doexercicio 

que os dois lotes correspondentes já faziam parte d~ 

Dezembro de 1989: eles, .porém, não foram arrolados 

de 

seu 

na 

Declaração do Exerc'i'cio de 1990. Convém examinar esse fato, com vistas 

à apuraçâo de eventual: omissão de rendimentos nesse exercício. 

No, ~x~rclcio de' 1991, teve variação patrimonial de aproxima

damente· trin~a e nov~ milhões de cruzeiros, para cuja cobertura decla

rou ter tido "rendime.ntos ,de, ,aplicações financeiras" de~. vinte e um mi

lhões de .cruzeir-os'o ·Entretanto, há i.ndicios de que o' contribuinte não 

teria possuído, no curso do ano-base, ativos financeiros suficientes 
\I 

para. 'terem geradQ. tal volume de "re,ndimentos. de aplicações financei-

ras" ~ Comprou bens, em fever·eiro de 1990: teve os cruzados novos blo

queados,' ~m' '{narço de, .1990;' vendeu 'os, ,carros Mi ura - X 8 e Mom~a Clas

sic' 1989, ,sô,'em dez.embr,o de J:9.9.0', 

No ex.ercíciode 1'992, os rendimentos de aplicações financei

{as estão sob as mesmas suspeitas que as do exercício anterior. 

Josi ROBERTO NEHRING 

Apresentou declar!aç.Oes. ape.nas. nos exerc icios de, 19BBe 19189. 

No ... exer,c'i c i.o. de .1988, teve acréscimo patrimonial de duzentos 

e ,oi t~nta mil:' cr.uz'àd.o~., Renda Tiquida ao redor de cento e oi tenta mi 1 

cruzados, c.om. tr·ejG,eÍ1·tr~s' 'e_' .noY.enta.' mil,' -cruzados de rendi,mentos tI' ibutá~ 

veis declarados como, Ip~r.ovenieJll,tes.' de, .atiyidade, rural. Rendimentos não

tributáveis de trezentos mil cr,uzados, explicados como resultantes de 

venda eventual de móve'i s· que, entretanto, não.' foram declarados. 

No' exerclcip, .de; 1969,~'.desaparecem da declaração a part'icipa

ção,'na Exótica_Pa-i·sag'ismo':e·'lnterLores, bem como a dívida com a inte

gralização de· quot'as des~saempresa, sem maiores esclarecimentos. 
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·GIOVARI. CARLOS FBRIiANDBSDB MBLO· 

~o' exerei,cio de 1991, verifica-se, do cOJilfronto entre o 

acréscimo patrimonial total declarado ~ o somatório dos rendimentos 

tribut6veis, isentos, não-tribut6veis e ·tr.ibu.tados,e.xclusivament~ na 
fonte, um acréscimo patrimonial a descoberto, num montante de quase 

doi..~ ~ .m~i.Q 'milhOe,s .de,cr.uzeiros; 

Tal valor equivale a duas vezes e meia o valor oferecido à 

tr·~~utac;!o,,. inq,icando tratar-se de omissao. ·de rendimentos '-

. "ORGa WALDiRIO .. "1"DÓRIO ,JWlDBlRA .DE. .IELO . 
, , , 

S~9unqo.a,'dec.l&;rac:;ao dQ,'ex.e't'cici,o·de 1989, era"um assalaria
do, ,~eronauta, .Que.'poss,u,iaapenas "Q apartamento. ·emque habitav.a •. ·.N&o' . . ' 

apre~el,ltou.dec'laraçao .. ' ,n:~',' exerc ic io de '·199,0.. E, pela dec.laraçao do 
• ~ .> 

exer.c ~c.io·.:·:.de .l.9.91 i,': tev~"um acrésc: imo patr imon i,al 'de ,pra·tic,amente qua-
renta e três milhões de cruzeiros.,.:e ',cH-vi.da- -pe' -mai·s, ,da me,tacie . .desse 

valor. Ainda, pela declaraçao de 1991, oitenta por cento de seus ren

diut.êntos ,provinha,mde p.e:SSQ~s· f~si,e:a9, .na~ 'se i sabendo 'Quais .nem o por
quê ,·do$ ·.pagameOitosê,. 

GOY JEAN LOUIS LOISBLBUR DBS LORGCHAMPS DBVILLB 

.so .... ·;apre.seotOu. ,'JS'. declaz:;·ac;.ao ·do·exe.rcíeio. de 19.91-, '. ,entreque' 

fora do prazo, em 22 de julho ,de '1991, 'com CP.F. emi.tido . :ne;ste' mesmo· 
ano. 

Nela, declara ter entrado no Brasil, em 11.de·setembro', de' 

1990., oriundo da França, com aproximadamente centó e vinte mil dÓlares 
americanos e oitenta e sete mil francos' fr.ancese.s.· . 

Em .ó~t\lbr:o de 19.~O, camprQU ,,'um 'au.tom~v.el ... Hon~ili '.modelo 1990., 
po~·.Q~is.'e medo ·milhõeSdei,cruzei'ro.s~: 
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Cabe pesquisar por dcx::umento de troca de,moedaesttangeira 
e/ou comprovante do BACEN de.ste ingresso bem como das ,condiçOes de 
aquisiçao do veiculo ante a inexistência, na oportunidade, de C~F. 

o problema maior reside na insubsistência ,dáS variaç6-es pa
trimoniais. 

Na declaraçao do exercício de 1990, consta 'a'4iferença ~ntte ' 
os patrimÔnios de 31 de dezembro de 1989 e31 de dezembro de 1988 de, 
arredondadamente, quatroc'entos,e.'séssenta mi''! icruzados novos. 

,A, adiçao total dos rendimentos Ctr'ibutados e -tributados ape" 

nas'na fonte" ,somados aos rendimentos do cOrtjuge) nao, pasSa de ,trezen-
tos· e sessenta eoi to mil cruzados novos, seguindo-seda! uma itÚlufi
ciência inex'plicada 'de mais','de :nove'rit,a, e dois' 'milcruzados,:novos; .nlo 
se G:omput,afldo ,dispêndios para' manuten,ç40 • 

. N·a .dec·lara·çao de 1991, aexplicàC;;áo para.'cO'k;t-Í'm'-$e· a' cHf.e
ren~a entre os rendimentos e o aumento desproporcional dopat'rim'Onio' 
reside em empréstimo da empresa EPC de quatro milhOes de cruzeiroll$, 
cuja autenticidade cumpre ser comprov~da. 

Há, outrossim, variados dep6sitos efetuados em 1990,' CQnver
tidos em cruzados novos,. em 15 de março de 1990 r cuj'os',r'endimentos 810 

aproximadamente iguais aos saldos,finais. 

o conjunto desses fatos desperta atençlo para eventual omis
s40' de 'rendiment,os. 

PAOLO CÉSAR CAVALCAN'l'E PARIAS 

O,tatal ... dos .'rendimentos .'tr,i'butáve:i;'s', do exercício de 1990, 
recebidos de suas empresas, foi de cinQüent'& ,mil cruzéi'ros ,ao' P&'$so 
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q~e os rendimentos nao tributáveis da declaraçao importaram perto de 
.seiscentos e quarentami-l cruzeiros - considerável diferença. 

Por outro lado, o aumento de capital da EPC, mediante corre
Çao monetária, ocorreu pela transtormaçAo de um capital de mil e qui
nhentos para setenta e um mil cruzeiros, arredondadamente. 

Em que pese a alentada inflaçao brasileira, tal correçao mo
netária seria impos·sível. 

No ano":"basede 1990, exercício de 1991, uma de suas empresas 
a T~atoral - teve aumento de Capital, também como conseqüência de 

correçao monetária. mais lucros suspensos, de seiscentos e quarenta 
mi) para dÇ)ze em~io milhões de cruzeiros, aproximadamente • 

. Aplica-se a mesma-argumentaçao com re1açao à correção mone
~'ri~ ~ agreg,-se a indicaçao 4e ter havido excesso de lucros sobre o 
Capital Social. 

Embora existisse, desde 1988, desaparece da declaração de 
1991, dí,vida com a ,empresa Brasil-Jet ,de mais de doze milhões de cru
.eirQs,referen~e·$s quotas do declarante nessa empresa. 

Finalmente, falta informaçao sobre a baixa de um veículo 
"L~ndau" •. -

Quanto à declaraçao do exercício de 1992, os rendimentos 
tributáveis oriundos de suas empresas passam de hum milhao e setecen

tos mi~~Para sessenta e oito milbõesde cruzeiros, -aproximadamente, ao 
passo que seus rendimentos nao-tributáveis na declaraçao passam de do
ze para seiscentos e cinqüenta milhões. 

Os dois últimos valores correspondem, respectivamente. a au
mento .de,Capital de sua empresa Tratoral e adistribuiçao dela para o 
declarante, em dinheiro •. 
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Nessa linha, em 1991, o valor das ações da Tratoral passou 

de em torno de treze para cento e cinquenta e quatro milhões. 

Paralelame~te, o valor das quotas de sua empresa Florag, 

passa de sete e meio mil para trinta e sete milhões de cruzeiros, 

aproximadamente. 

Quanto à empresa Brasil-Jet, o valor de suas quotas passa de 

doze mil para hum milhao e setecentos mil cruzeiros. 

ELMA PEREIRA BEZERRA FARIAS 

Suas declarações de rendimentos apresentam incoerências. Na 

do exercício financeiro de 1991, acusa N€$ 2.100.332,54 bloqueados (ao 

final do ano-base de 1990), embora não-tivesse nenhum saldo ao final 

do ano anterior - 1989. Dificilmente o depósito poderia ter sido acu

mulado no início de 1990, pois o pró-labore, que poderia justificar a 

origem da aplicaçao, corresponde ao ano todo. Por outro lado, o total 

de rendimentos brutos·em 1989 fora de apenas NCz$ 20.500,00; e os de

mais rendimentos não tributados correspondem a aumento de capital ou, 

então, decorrem da própria aplicaçao financeira. 

o aumento do pró-labore recebido pela interessada é extraor

dinário nos anos recentes, o que parece ter ocorrido de forma genera

lizada em matéria de rendimentos das pessoas apontadas como integran

tes do chamado "Esquema PC". Assim, temos a seguinte situação (err 

Cr$): 

TRATORAL 
EPC 

1989 
14.500 

6.000 

1990 
843.114 

1.038.283 

A interessada também possui 1.358.152 quotas da Brasil-Jet 

Táxi Aéreo Ltda., adquiridas em 1988, por Çz$ 1.358,15, não integrali

zados até o final de 1990 (segundo a declaração de 1991). 
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A propósito, as evidências seriam maiores se já existissem 
disponíveis as declaraçOes do exercício de 1992, pois seria possível 
confrontá-las com o movimento bancário de 1991, ano em que os valores 
das transações efetuadas pelas pessoas sob investigaç!o continuaram a 
crescer disparadamente. 

BPC ~ EMPRESA DE PAR'l'ICIPAçôES E CONSTRU~ES LTDA 

Nas declaraçOes da EPC, há algumas informaçOes impróprias ou 
iticoerentes nos quadros das despesas operacionais que, embora de pe
quen'a proporç!o com a recei ta 'de'clàrada, n!o se mostrar!o consistentes 
'ante a ínt'imaç!o q'ue a CPI re'comenda 'que 6 Departamento dá Recei ta Fe
deral faça à empresa para comprová-las. 

Comparando-se, todavia, as declaraçOes com o movimento ban
cário,const'ata-se :forte indf'cio de 'omiss!o' de receitas, que já foi 

J' ., 

obj'eto de 'comentárió no ilem 1;' Os 'valores' credi tados 'nas contaS da 
EPC'~' rio·ano 'de .1991', foram' décr$44.6l6.707.250,OO; pára uma 'receita, 
bruh ' de 'Cr'S' 1.432.9S'9.69Ó,OO;'0'sciéditos, rio ,ano de' 1990, foram de 

C~~ 9.4Ó~.191~519,~Oi"~ara'u~a ~eceitabrutad~ CrS 426.016.949;00. 

'l'tj"Conformé 'se q}:)serva 'no'-Anexo'que 'sumàrizà as informaçOes 
ec'on6micó~fi'scais relá'tivas 'àS' 'declaraçc5es 'de'pessoas física's, as pes-' 
soas que exerciam c'atg'os de' confiança junto à' presidê'ncia da República 
ou que tinham relaçOes com o Senhor Presidente tiveram elevadíssimo 
aumento de renda, em termos reais, a partir do ano de 1990, em Que o 
Senh~r PreS'~dente '~o~ou ~os~é. O fátbocbtreU 'com 'Ana Maria Correia 
Acioli ~om~s'de Meil~; Cláudio Francisco'Vieira, jorge Wa1dério Ten6-
rio ~arideira de Mellb'é Paül0 César ~avalcante Farias. Este último re
gisiroucr~scimento&~ renda ainda ~ais surpreendente; a partir do ano 
de '1991. 



227 

Outra explicaçao nao advém para crescimentos tao espetacula
res, senao a de que re~~lta do "prestigio" que passou a ter o Sr. Pau
lo César Farias a parti,r ·de março de 1990. 

12) Conforme se observa pelo Anexo que sumariza as informa
çOes fiscais das pessoas juridicas examinadas, os percentuais do Lucro 
Real, em relaçao à Rec~ita Liquida, da EPC e da Brasil-Jet, no exerci
cio de 1992, ano-base, de 1991, .foram extraordinariamente superiores 
aos percentuais dos exercicios anteriores • 

. 
Tais desempenhos, que extrapolam padrOes normais, atribuem-

se às açOespraticadas pela EPC e pela Brasil-Jet junto às empresas 
que .conheciam o prestigio do s6cio majo.ri tário .dessaseqlptesas junto 
ao Presidente da República. 

13) Dos exames .efetuados, a CP! identificou, como. visto, vá-..' .' ." , .. . , 

rios ,indícios.de. irregularidades. Mas, nao sê manifeSta .pela existên-· 
. • ' •• I I. • . .,' • 

cia ef,etiva de ilícitos fiscais pois" nao dispondo das eond,i,çOe,s ma,te-. , . ... '.-

riais. e de temp() adequadas, viu~se na contingência den~o ',exaurir, ,as 
etapa~"de t~~~alho requeridas pelo procedimento fiscal ,regular, que 
leva à caracteri=açao de infraçOes penais. A CP! circunscreveu-se ao 
exame das declaraçOes, dos processos instaurados e das notas fiscais, 
em!?i 0" Nao. se, intimaram contribuintes a, prest,r esclarecimentos, a 
compq:)Var f~tos. declarad.os. Nao se examinaram ~scri tos f,~ scai s ,e, C;:O,n
táb~~~ '.', nem compr()vantes ·de receitas, custase~espesas to 

13.1) , . .'N~,ssa~:c::<?~di,çOe~, a. CPI .. r~come,nda ao Departamento. da 

Receita Federal ,que conc~':la, c~m ,absoluta prioridade, as,.~çOes f~sca:is 

já iniciadas, instauradas contra as empresas relacionadas ,no item 5, e 
J .,'.. ~ • . , 

que es~enda o procedimento fiscal sobre todas .s demai~ Pessoas físi-
cas e juridicas relacionadas nos itens 2 e 3, bem como sobre outras 
pessoas físicas e Jurídicas que se envolveram no "esquema PC" notada
mente aquelas que receberam cheques, dos di tos "fantasmas" sob. qualquer 
das formas apontadas neste relat6rio, e, em especial: 
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Najun Azário Flato Turner; 

- Vox Populi; 
- Augusto Morbach; 
- Jorge Chueke; 
- Luiz Morbach; e 
- Jorge Luiz Conceiçao. 

13.2) A CPI recomenda, ainda, ao Departamento da Receita Fe

deral que realize as competentes ações fiscais em todas as empresas 
para as quais foram emtidias notas fiscais da EPC, relacionadas no 
item 4, com o objetivo de glosar as correspondentes despesas deduzidas 
irregularmente do Imposto de Renda por elas devido. 

13.3) Realizadas as ações fiscais determinadas, o Departa
mento da Receita Federal deverá comunicar ao Ministério PÚblico, com 
as comprovações dos fatos, todas as infrações que, em tese, constituam 
crimes de sonegaçao fiscal ou crimes contra a ordem tributária, segun
do as conformações previstas nas Leis n Q 4.729, de 14 de julho de 

1965, e á.137, de 27 de dezembro de 1990. 

13.4) O Departamento da Receita Federal deverá comunicar às 
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a 
serem incumbidas de manter o acompanhamento dessas ações fiscais, os 
resultados que delas forem alcançados. 

13.5) Há que se recomendar, ainda, ao Departamento da Recei
ta Federal que adeqüe o seu sistema de arquivo das declarações de pes

soas físicas, de sorte que as declarações do exercício corrente possam 
ser obtidas com maior brevidade, após o encerramento do prazo de apre

sentação. Apesar de insistentes solicitações da CPI das declarações do 
exercício de 1992, exceto quatro delas, as demais nao foram encaminha
das, sob a alegaçao de que ainda permanecem no SERPRO, em processamen

to. Veja-se que o prazo para apresentaçao das declarações esgotou-se 

em meados de maio ~, em meados de agosto, o Departamento da Receita 

Federal informa que ~inda nao dispõe das declarações de 1992. A falta 



das declarações do exetcício de 1992, ano-base de 1991, resultou em 
prejuízos para as investigações da CPI. 
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C A P 1 T U l O V I 

PBRFILDE P.C. FARIAS 

A análise procedida quanto à situação fiscal do investigado, 
bem assim aquela relativa a sua conduta empresarial ao longo dos últi

mos anos, revela, de forma clara e inequívoca, que o seu comportamento 

no campo econômico, além'de denotar alto grau de periculosidade, é 

marcado pela obstinada busca do lucro fácil e rápido, não importando 

os meios aos quais seja necessário recorrer. Examinando-se, entretan

.to, o passado de P.C. Farias e tomando-se como referência os tipos de 
negócios a que se dedicava em Alagoas, desde a década de 70, à frente 
.da Tratoral, constatou-se que outra não era a diretriz imprimida. 

Em face do amplo noticiário sobre os processos administrati

vos existentes, pelo menos até o ano de 1990, no âmbito do Banco Cen

tral, envolvendo tanto a pessoa jurídica Tratorál quanto os sócios 

P.C. Farias e Elma Farias, deliberou a comissão requisitar da autar

quia cópia de todos eles para melhor exame e análise da vida pregressa 
do empresário em questão. 

É com surpresa e perplexidade que este órgão recebeu, em 
resposta à solicitação, duas volumosas caixas contendo 70 (setenta) 

processos, todos inexplicavelmente arquivados, dando conta da prática 

de ilícitos, administrativos e ~enais, de forma reiterada e iterativa 
no tempo. 

Ante o elevado número de processos recebidos,.optamos por 

descrever, no presente relatório, o ocorrido em apenas um deles. É o 

quanto basta para evidenciar a intenção dolosa que vem marcando a con

duta empresarial do investigado. Cumpre assinalar, de resto, que quase 
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todos os processos, salvo raras exceções, são iniciados com uma autua~ 

ção onde se lê: 

Banco 
quinada 

"Notificação de Irregularidades 

A aquisição dos bens acima referidos (geralmente 

tratores e implementos agrícolas), através da Nota 

Fiscal n. de , da 

firma Tratores de Alagoas SA - Tratoral no valor 

de cr$ ................................. , teve sua 

venda cancelada através da emissão pelo fornecedor 

da Nota Fiscal n. de 
no mesmo valor, recebendo em devo

lução os bens vendidos. 

Não houve restituição à instituição financeira dos 

recursos referentes à devolução e/ou cancelamento 

da venda" 

Tomando-se, a titulo exemplificativo, o processo autuado no 

Central sob o n. 70.81198, é fácil .verificar que a operação in

de ilicitude pela fiscalização do Banco Central passava pelas 
seguintes etapas preliminares: 

1 - a Tratoral celebrava um contrato de venda de 

implementos agrícolas, valendo-se o adquirente das 

linhas de crédito subsidiadas, abertas por força 

da política governamental então vigente para fo

mento do setor; 

2 - Com base na nota fiscal de venda, era celebra

do um contrato de financiamento, garantido por cé

dula rural pignoratícia e hipotecária, geralmente 

junto ao Banco do Brasil; 
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3 - A Tratoral, amparada na nota fiscal de venda, 
extraía duplicata no valor da operaçêo; . . 
4 - Logo a seguir, a própria Trator~l, por vezes 
na mesma data da emissêo da nota fiscal de venda, 
cancelava a operaçêo por meio de outra nota fis

cal. 

Chegando o fato ao conhecimento da instituiçêo- financeira, 

oficial e solicitados os esclarecimentos devidos do adquirente, infor
ma este jamais ter devolvido o bem"financiado ou cancelado a compra. 

Resta entêo saber, da própria Tratoral, que tipo de justifi

cativa tem a apresentar para os fatos apurados. 

Tanto na hipótese analisada, como nos demais processos, res
ponde a empresa de P.C. Farias de forma ambígua, evitando enfrentar o 
mérito da questêo. Procurando entretanto assumir uma postura de defesa 
prévia, atribui responsabilidade ao próprio banco "por eventuais equí

vocos" que possa ter cometido tendo em vista que este estaria a divul
gar, de forma precária, as "normas regulamentadoras do crédito rural". 
Para protelar a açêo investigatória, protesta por vistas dos autos do 
processo ao mesmo tempo em que reivindica prazo para apresentaçêo de 
defesa. Quando finalmente se digna responder, procura justificar o seu 
comportamento alegando que o cancelamento da nota fiscal, e conseqüen

te emissêo de outra, teria ocorrido em virtude de haver a empresa de
cidido "acompanhar os preços dos concorrentes". 

Na hipótese em tela, a defesa apresentada revelou-se, desde 
1090, inconsistente já que o banco apurou ter sido a segunda nota emi-

1 tida quase dois meses antes da primeira. E, o que é mais grave, veri
~~ ficou-se terem ambas as notas fiscais dado ensejo à emissêo de dupli

catas. Corno nêo houve duplicidade de vendas, impõe-se concluir que, 

num dos casos, a documentaçêo é falsa, inclusive no que diz respeito 

ao título cambial. 
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Neste mesmo processo, a Tratoral, na pessoa do seu gerente 
$ • 

financeiro Giovani Carlos F. de Melo, tentou ainda justifi~ar a legi-

timid.ade da nota f iscal de devoluçao da mercador.ia fazendo juntar c6-
, , 

pia do que seria o canhoto de recebimento. Entr·etanto, verifica-se, da 
leitura da peça, que a nota fiscal referida nao corresponde àquela re
lativa à suposta devoluçao nem corresponde à assinatura do adquirente 
do bem. 

Em razao do apurado, resultaram impedidos de ter acesso às 
operações de crédito rural, P.C. Farias ~ Elma Pereira Bezerra Farias, 
sendo o respectivo registro feito em 20-04-89, ou seja, quase quatró 
anos ap6s o início do processo. Curiosamente, a Delegacia Regional ,do 
B~nco ~entral ~onclui pela "ausência de elementos tipificadores de 
conduta deI i tuosa" e, portanto, pela "desnecessidade, d~. co.municaçao ao 
Ministério póblico". Como se vê o "prestígio" de P.C. Farias junto a 

, 
6rgaQs póblicos executivos vem de longa data. 

Três dias a~tes da poas~ do novo ~overn~, mais precisamente 
em 12 de março de 1990, a Tratora1, representada por P.C. Farias e seu 
c~nju9., anexa ao processo petiçaq dizendo ter sido "envolvida em su
posta$ , .. irr~gul~ridades na venda de máquinas e implementos agrícolas a 
diversos clientes" e que, te~do mantido com eles div~rsos contatos, 
conscientizou-os "a pagarem as sanções pecuniárias alusivas aos casos 

e~y,ol.vi90s"., ,Co,m bae~ em tao incons~st,ent~. e falsaarg~me.ntaçao re
solve o~Delegado Regional em exer~ício, Eliezel Barbosa Dande, concor-

,t ' ~ • '" ., . 

dar com o "desimpedimento" dos indiciados. 

ap6s 
passou 
fraude 

Como se vê, conseguiu Paulo César Cavalcante Farias, logo 
" ., ", j' 

a POS~~_~Q novo GQverno~çertamente usando do. ~prestigio" que 
~ ter na esfera~ederal, reabr~r processqinvocando manifesta 

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

comfalsç argumentaçêo e reverter uma decisao q~e lhe era des-
. ~ 1 , . J 

favorável. 

Os fatos narrag~s se reprQdu~em, com peq~enas, alterações, em 
, . , '';', . :;; . . 

~als de 70 (setenta) processos, encontrando-se assim 9. investigado, a 
partir de abril de 1990, livre pa~a voltar a operar com as institui-
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çOes oficiais. 

Ignorado, praticamente, pela imprensa, até a posse do Presi
dente Fernando Collor de Mello, Paulo César Cavalcante Farias passa a 
freqüentar, desde entêo, as páginas dos jornais de todo o País. Pouco 
depois da instalaçê~ do novo Governo que ajudara a eleger - como coor~ 
denador financeiro da Campanha Collor - salta rapidamente das colunas 
internas para as manchetes dos diários, logo figurando nas revistas 
semanais, cujas capas acabaria por conquistar. 

Com o seu nome associado, quase sempre, à prática de atos. 
irregulares, aureolado por uma influência marcante junto ao Chefe do 
Governo - que realmente possuía ou dizia ter - Paulo César Cavalcante 
Farias era presença constante em grade parte das notícias do mundo 
oficial. De têo notórias, seria impossível admitir-se que alguém, me
dianamente informado - como é obrigado a sê-lo todo aquele que ocupe 
funçêo ou cargo público nos escalOes superiores - pudesse ignorar as 
atividades de PC, como se tornaria em breve conhecido. 

Raras sêo as notas sobre o empresário, publicadas em órgãos 
noticiosos de âmbito nacional, antes da posse do Presidente Collor. 
Mesmo essas, porém, estão relacionadas a atos ilícitos. 

Assim, por exemplo, no dias 20 de setembro de 1989, a única 
notícia referente 'a Paulo César Farias, surgida no Jornal do Brasil, 

dizia! 

Brasília - José Tupy Caldas de Moura, Diretor de 
Fiscalizaçêo do hanco Cen~=31 (BACEN), declara que Pau
lo César Farias, tesoureiro da campanha presidencial de 
Fernando Collor de Mello (PRN), está impedido de fazer 
operaçOes de crédito rural e agroindustrial. Desde maio 
de 1987, Farias está na lista negra do banco, em raz&o 
de irregularidades cometidas em suas atividades priva
das. 
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Depois da posse do presidente Collor de Mello, a primeira 
notícia de impacto sobre P.C. Farias é dada pela "Folha de S. Paulo", 
em 7 de outubro de 1990. E o nome do empresário vem associado ao Chefe 
do Poder Executivo. Curiosamente,o causador da nota foi o líder do Go
verno na Câmara dos Deputados e candidato ao Governo de Alagoas, Depu
tado Renan Calheiros. O parlamentar atribuiu sua derrota por Geraldo 
Bulhões ao uso da máquina governamental e ao financiamento da campanha 
de seu adversário por P.C. Farias. Em conseqüência, Calheiros afirmou 
"sentir-se traí~o pelo Presidente Fernando Collor." 

Pouco mais de uma semana depois, o nome de P.C. Farias surge 
novamente na imprensa, desta vez associado à demissão de Luiz Otávio 
da Motta Veiga da Presidência da Petrobrás. Segundo notícias divulga
das no dia 20 de setembro de 1990, pelos matutinos Folha de S. Paulo" 
Gazeta Mercantil , Jornal do Brasil e o Estado de S.Paulo, Motta Veiga 
ter-se-iademitido devid~ "ã defasagem dos preços dos combustíveis e à 

forma de condução das negociações sobre os preços dentro do Governo 
Fernando Collor de Mello". Na base de sua incompatibilidade com a cú
pula governamental, estava uma proposta de empréstimo de USS 40 mi
lhõesao empresário Wagner Canhedo, presidente do Grupo Canhedo e novo 
acionista majoritário da-VASP, que seria concedido pela Petrobrás, mas 
acabou sendo vetado pelo Conselho da empresa estatal. Canhedo foi en
caminhado ã Petrobrás por Paulo César Farias. Além de pressionado por. 
PC, Motta Veiga diz ter recebido pedidos para facilitar o empréstimo 
do Embaixador Marcos Coimbra. 

O affaire Motta-Veiga/Canhedo alimenta, por mais alguns 
dias, as manchetes dos jornais e, num crescendo, chega a 26 de outubro 
de 1991, quando o Presidente- Fernando Collor de Mello determina a apu
ração da denúncia formulada pelo ex-presidente da Petrobrás. 

No dia 30, cai o chefe do Gabinete do Ministério da Econo
mia, Sérgio Nascimento. Sua saída é atribuída ã amizade que mantém com 
Paulo César Farias, o que ele nega. Dia 31, o novo presidente da Pe
trobrás, Eduardo Teixeira, entrega ao Presidente Collor um relatório 
sobre o pedido de empréstimo formulado pela VASP ã Petrobrás. Segundo 
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o relatório, o "empréstimo era inaceitável, mas as relações com a e~ 

presa nAo serAo afetadas". Nenhuma palavra sobre PC ou Motta Veiga. O 

responsável pelo ocorrido "é aquele que tornou pÚblico o fato". 

As criticas ao relatório tornam-se contundentes em vários 

jornais: "NAo quer dizer absolutamente nada", destaca O Estado de S. 
Paulo: "investigou-se o que não precisava", assinala o Jornal do Bra

sil; "as dúvidas permanecem no ar", acentua a Fo7ha de S. Paulo. 

Dia 17 de novembro, o Deputado Renan Calheiros anuncia sua 

renúncia ao cargo de Lider do Governo, atribuindo-a à omissão do Pre

sidente Collor à fraude ocorrida na eleição de Alagoas, "patrocinada e 

idealizada pelo empresário Paulo César Farias". 

A 22 de novembro, a Folha de S. Paulo associa o nome do em

presário alagoano à arrecadação de fundos para as campanhas eleitorais 

de candidatos simpáticos ao Presidente Fern~ndo Collor de Mello aos 

governos estaduais: de Paulo Maluf(PDS), ex-governador de São Pau10~ 

do empresário e deputado José Carlos Martinez (PRN) , do Paraná; do Se

nador José Agripino Maia (PFL.), do Rio Grande do Norte, e do Deputado 

Geraldo Bulhões (PSC), de Alagoas. Verifica-se, então, acompanhando o 

noticiário, que P.C. Farias amplia, cada vez mais, sua .área de in

fluência. O irmão do emprsário, Luiz Romero Cavalcante Farias, Secre

tá~io-Executivo do Ministério da Saúde, controla a liberação de verbas 

para o desenvolvimento de Municipios (Folha de, S. Paulo, 7 de janeiro 

de 1991). Joost Van Dame, presidente da Telebrás, e1wnera-se do car

go. Motivo: nAo aceitação de critérios políticos para a i cação dos 

dirigentes daârea de telefonia. A gota d'âgu~ teria sido a escolha de 

Eduardo Cunha para a presidência da Telerj, por- indicação de Paulo Cé

sar Farias (Jornal do Brasil , 15/2/91) • ,Também atribuída a um choque 

com P.C. Farias foi a saida do Ministro da Infra-Estrutura, ozires 

Silva, em 25 de março de 1991, de Ricardo Mesquita, diretor do Depar

tamento de Abastecimento e Preços do Ministério da Economia, e da pró

pria Ministra Zélia Cardoso de Me110.e seu grupo, na primeira quinzena 

de maio de 1991. Dia 6 de junho de 1991 é {noticiada a exoneração de 

José Zeno, Presidente da Caixa de Previdência ~os Funcionários do Ban-
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meramente social. As poucas vezes em que teria mantido contato com al
guma delas - acentua P.C. Farias - tratou apenas de retribuir corte
sias recebidas de antigos companheiros de campanha, jamais tratando 
com eles de quaisquer assuntos que pudessem configurar tráfico de ,in

fluência. 

Na esteira do que parece ser uma constante na vida desse em
presário alagoano, os fatos estão a desmentir a f·icção que procu~a 

criar. 

Co~ o propósito de elucidar eventuais contato~ empresariais 
com o Exterior, diligencia este colegiado junto à Telesp o envio das 
contas telefônicas referentes à sede paulista ,da da EPC - ·Empresa de 
Participações. Para surpresa de alguns menos avisados, a documentação 
enviada revela que o investigado, a partir dos seus escritórios em São 
Paulo, 
órgãos 

mantinha intensos e freqüentes contatos com os mais diversos 
da Administração :?~.blica Federal, cabendo mencionar, a t ftulo 

exemplificativo: 

Cia. Nacional ~e Alimentação; 
Cia. Nacional ~e Abastecimento~ 

- Caixa Econômica Federal; 

- Fundação dos Economiários Federais;. 
- Fundação Nacional de Saúde; 

- Ministério da Economia, Fazenda ~ E>lanejament.o; 
- Fundação de Assistência ao Estudante; 
- Min~stério da Ação Social; 
- Banco do Brasil S.A.; 
- Conselho Nacional de Petróleo; 
- Central de Medicamentos; 

- Ministér io da Educa.ça,.o; 
- Ministério do Trabalho; 

- Banco Central do Brasil; 

- Companhia Brasileira de'Armazenamen,to; 

- Ministério da Infra-Estrutura; 

- Secretaria de Desenvolvimento Regional; 

- Instituto Nacional de Seguro SociaJ.; 



- Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste: 

- Secretaria de Assuntos Estratégicos; 

~ Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição; 

- Siderurgia Brasileira S.A. - Siderbrás; 

- Comissão de Valores Mobiliários; 

- Instituto do Açúcar e do Álcool; 

- Ministério dos Transportes e Comunicações: 

- Companhia de Financiamento da Produção; e 

- C~nsultoria Geral da República. 
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Uma pessoa que se revela tão assídua em contatos telefônicos 

com os mais variados órgãos da Administração Federal não poderia, tam

bém, deixar de chamar, pelo menos de vez em quando, a Presidência da 

República. E é o que se verifica da listagem enviada, porquanto não se 

olvidava o empresário, de quando em vez, 'de chamar o Palácio do Pla

nalto, nos seguintes números: 

211-1201 

211-1200 

211-1202 

211-1599 

225-1269 

225-1492 e 

226-6772. 

No curso das investigações, apurou-se que os laços entre PC 

e a cúpula governamental não se resumiam a meras chamadas telefô~icas. 

O Sr. Mauro Valério dos Santos, proprietário da empresa Lobrás, teste

munhou ter recebido, em fevereiro do ano passado, um telefonema da 

Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda. (uma das empresas de propriedade de Sr. 

P.C. Farias), ajustando, então, o aluguel de um Opala Comodoro. Soube, 

na época, tanto pela Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda., quanto pelomotoris

ta encarregado de levar o veículo - Sr. Francisco Eriberto Freire 

França que ele se destinava ao uso da Secretária do Presidente da 

República, Ana Acioli. Afirmou Sr. Mauro Valério dos Santos que, pas

sados cinco ou seis meses, a beneficiária da locação manifestou desejo 

de trocar o automóvel por outro, o que foi providenciado. Passaram, 
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então, sucessivamente, à disposição da Secretária, o Diplomata de pla

cas SC-5555 e o Santana de placas ZZ-1212. Os pagamentos mensais pela 

utilização 

Brasil-Jet 

dos veículos, segundo o depoente, eram feitos, ou bem pela 

Táxi Aéreo Ltda., ou então pelo motorista Sr. Francisco 

Eriberto Freire França, versão confirmada por este último, por ocasião 

de seu testemunho, prestado perante esta CPI. 

Outra empresa de Sr. P.C. Farias, a EPC, segundo se verifica 

nos autos da Sindicância n Q 026/92, da polícia Federal, no Rio de Ja

neiro, revela que o automóvel Chevrolet, modelo Opala, placas VY-2745, 

de São Paulo, de propriedade da aludida empresa, desde, pelo menos, o 

ano de 1990, encontrava-se à disposiçáo dos filhos do Presidente da 

República, Fernando Collor de Mello, para seu uso pessoal. 

Não fossem estas provas suficientes e cabais, do intimo re

lacionamento existente entre o próprio Chefe da Nação e o empresário 

alagoano, envolvendo, inclusive, a prestação de favores economicamente 

apreciáveis, haveria que se mencionar o testemunho de depoentes, pe

rante esta CPI. 

O universo das· provas produzidas nesta CPI, documentais, 

testemunhais e periciais, leva à convicção de que os atos ilícitos 

praticados por Sr.P.C. Farias eram de pleno conhecimento do Presidente 

da República. 

Considerando apenas a prova testemunhal coletada. merecem 

destaque, em tal tema, os depoimentos do irmão do Presidente, Pedro 

Collor de Mello, do ex-Deputado Renan Calheiros, de Luiz Otávio da 

Motta Veiga, ex-Presidente da Petrobrás, e do ex-Deputado Sebastião 

Curi6 Rodrigues de Moura, por intermédio dos quais se evidencia que o 

Presidente da República recebera, pessoalmente, ou através de auxilia

res diretos, informaç6es de como se p~ocessavam as multiformes e ten

taculares atividades de Sr. P.C.Farias. 

Analisemos, uma a uma, tais declarações: 
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No depoimento inaugural da CPI, em 4 de junho de 1992, o i~
mio dP. Presi~ente da Rep6~lica Fernando Collor de Mello, o empresário 
Pedro Collor de Méllo, relatou que, no primeiro semestre de 1990, le

ao conhecimento do Secretário Particular do chefe do Governo, 
tI ia Vieira, as ativldades ilícitas de Paulo César Cavalcante Fa
rla~ (fls. 24 e 115/116, do depoimento). 

Anteriormente, já havia declarado à revista Veja, n Q 1.236 

(declaraçao que nao mereceu reparo), respondendo à indagaçao se tinha 
ionado ao seu irmao as denúncias de corrupçao de Sr. P.C. Farias, 

" ••• com o Fernando, exat"amente. nao. Falei "n" vezes 
com os meus irmaos Leopoldo e Leda, com o Cláudio Viei
ra e o Marcos Coimbra." 

Justificando nao ter falado diretamente com o Presidente, 
"poderia ter urna explosêo violenta", observou: 

'0 Fernando nao gosta de escutar cr í ticas" (Veja 1'11 12 

1.236, pág. 21). 

Nao foi apenas o irmao que informou ao Presidente, por in
termédio de seu Secretári6 Particular - pessoa com quem mantinha ariti-
90 relacionamento funcional e pessoal (fls~ 115, do depoimento) - das 
atividades de Sr. P.C. Farias. 

Também o ex-Deputado Renan Calheiros, integrante do círculo 
lnti~o do presidente, colaborador de sua campanha eleitoral e, mais 
tàtde, Líder do Governo na Câmara do Deputados, lhe deu, direta e de
talhadamente, noticias sobre o modus operandi do chamado "Esquema P.C. 

r 
Inicialmente, às fls. 13 de seu depoimento, o ex-Depute.do 

Calheiros assevera que: 
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" o Presidente Fernando Collor sabia das estripUlia-s 
do Sr. Paulo César Farias no ~overno - do tráfi~o de 
inf luênc ia, do poder paralelo, de sUa f orça para d'emi
tir, nomear e comandar uma triagem que balizavaó n6r~ 

teamento do próprio procedimento de rtome~çao de pe~.oas 
no Governo Federal" {fls. 13)~ 

Mais adiante, menciona o ex-Líder do Gbver~b há Câmara, dos 

Deputados 'o seguinte: 

Eu voltei a falar com o Presidente da República a r'es'" 
peito do Paulo César Farias nos momentos que antecede
ram o escând~Üo SOS 'Rodovia's. 'Foi o Ikimeiro escândalo 

do Gdverno e áimp~~nsa enten~~u comótal. O Sr. Paulo 
César Farias havia noméado Ó Sr. Marce10 Ribeiro para a 
Secretaria Nacional de Transportes, e havia nqmeado, 
também, o Sr~ José 'Henrique de Amorim para o DNER. O 
DNERe a Seci'etarià'Nácionalde Transportes fizeram ao 
Governo uma proposta, no sentido de dispensar as lici
tações. em f'unção da urgênci~ que a 'reéuperaçao das es
tradas requeria. Eu adverti o Presidente da República 
de que isso, i~evita~elmente, teria repercussao políti
ca no Congtes'soe qu~ as informaçOes eram de que o Pau
lo César Farias' estavá envolvido nó pr'oblema da disperi:": 

sa dê licitação. O Presidente disse-me gue'iria respon-
, , 

der sobre o Paulo César Fal~ias. Absolutamente, Sua Ex-
celência nao acrescentou nada, nao foi feita nenhuma 
apuraçâo em tempo .A' apuraç''a'Ó só vefo de'pois que o es

cândalo garihou'manche"té nos jornais (fls. 17/18'). 

Em outros trechos de seu longo depoimento, o ex-Deput:ado 'R.é-' 

nan Calheiros relata as reiteradas denúncias que fez ao Presidente, 

sobre as atividades de Sr. P.C. Farias: 

Eu tive outra conversa com o Presidente Fernando Col

lor, específica sobre a utilizaçao da máquina do Gover~ 



no do Estado rle Alagoas e da participaç~o e do tráfico 
• de influência, dos desvios de recursos do Sr. Paulo Cé-

sar Farias na campanha eleitoral. Essa conversa foi 

testemunhada pelo Ministro Bernardo Cabral que, digna

mente, espontaneamente, deu entrevista aos 6rgêos de 

comunicaçêo comprovando tudo o que eu disse à revista 

Veja e repito agora nesta Comissêo Parlamentar de In

quérito (fls.20). 

E, em seguida, salientou o depoente: 

Chamei o Presidente da República e falei da participa

çêo de sua esposa, Rosane Collor, e do Sr. Paulo César 

Farias, que comandavam um esquema de governo paralelo. 

Eu disse, na oportunidade, ao Presidente da República, 

que a CEME era um dos órgêos que mais' desviavam recur

sos para a campanha eleitoral em Alagoas. Por que a CE

ME? Porque a CEME tinha como Diretor Financeiro o Sr. 

Luís Ribeiro, que fora indicado pelo Sr. Paulo César 

Cavalcante Farias para o Governo (fls.24)~ ( ••• ) 

Afirmo categórica e peremptoriamente que comentei os 

fatos, que levei indícios de provas, que pedi para apu

rar e que o Presidente se omitiu (fls. 38): ( ••• ) Nos 

momentos dessas conversas, levei indícios de tráfico de 

influência e de corrupçêo do Sr. Paulo César Cavalcante 

Farias e pedi ao Presidente da República que apurasse 

(fls. 42). 

Pelo que se vê em tal depoimento, notícias concretas e deta

lhadas sobre as atividades paralelas do Sr. Paulo César C~valcante Fa

rias foram levadas, diretamente, ao Presidente Fernando Collor de Mel-

lo. 

Passemos ao depoimento do ex-Presidente da Petrobrás, Sr. 

Luís Octávio da Motta Veiga, elogiado publicamente pelo Presidente da 

República aos editores dos principais jornais do Pais, em julho de 
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acionário da VASP", proposta, aliás, feita "verbalmente", conforme se 

precisa da leitura da citada ordem de Serviço. 

Passemos, finalmente, av ue~oim2nto do. ex-Deputado Sebastiêo 

Curi6 Rodrigues de Moura. 

No citado depoimento, o ex-parlamentar menciona que, ap6s 

encontros pessoais com o Presidente da República (fls. 9 e 13), foi 

procurado telefonicamente pelo s~. P.C. Farias que, orientando-o como 

proceder, inclusive da necessidade de ser feito estranho telefonema de 

"agradecimento" ao Dr. Luiz Scheuer, da Mercedes-Benz do Brasil, em 

Sao Paulo (fls. 18/20 e 50/51), providenciou o pagamento, em duas par

celas de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), nos dias 20 de 

setembro e 1 2 de outubro de 1990, atrav~s de cheques de emissêo do 

"fantasma" José Carlos Bonfim, sacados contra o Banco Rural S.A., 

agência de Brasília (fls. 21/22). 

Tal quantia se destinava ao atendimento de despesas de cam

panha eleitoral daquele ex-Deputado, cuja eleiçêo era de interesse do 

Sr. Presidente da RepúblicB ç por ser "bom nas porradas" (sic), confor

me consta às fls. la do seu depoimento. 

Mais tarde, em 3 de dezembro de 1990, através do Comandante 

Jorge Bandeira, foi convocado, em caráter de urgência (fls. 24, do de

poimento), à reuniao com ° Sr. Paulo César Farias, na suíte 1022/1023 

do Hotel Nacional ~ onde foi instado, de modo extremamente. autori tário 

(fls. 25), somo uma ordem" aliás referida pelo depoente como "têo dura 

e táo ta~ativaW como nunca recebera durante os trinta anos que passara 

no Exercito (art. 53)g a celebrar negócio entre a Cooperativa de Mine

raç!o dos Garimpeiros Serra Pelada, da qual era Presidente, e em

presa de amigos dague empresário, visando à prestaçêo de serviços de 

terraplanagem e dragagem da cava principal do referido garimpo (fls. 

25). 

FOl o depoente alertado, na oportunidade, pelo Sr. Paulo Cé

sar Farias o que, caso celebrasse o negócio com a Construtora Servaz 
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Mineraçao, com Que vinha mantendo tratativas, bloquearia o crédito 

dessa empresa, em Manaus, junto à Caixa Econômica Federal, cujo presi
dente, à época, era o Sr. Lafaiete Coutinho (fls. 25/26). 

Evidencia-se, também nesse depoimento, Que o Presidente da 

República sabia das atividades e conexões de Sr. P.C. Farias, capazes 

de propiciar ao referido ex-Deputado os recursos necessários à sua 

campanha eleitoral. 

Nao eleito, a retribuiçao pela "contribuiçao" seria solici

tada mais tarde, em prol dos negócios do "Esquema", corno se viu. 

Entre os quatro depoimentos, há uma relaçao, um fato em CQ

mum: a evidência de que o Presidente da República, pes~oalmente, o,u 

através de seus auxiliares diretos, conhecia perfeitamente a natureza, 

o modus faciendi e a amplitude das atividades de Sr. Paulo Césa"r Ca:
valcante Farias. 
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CAPiTULO V I I 

OPERAçõES EXTERNAS DE P.C. FARIAS 

A den6ncia originalmente formulada pelo Sr. Pedro Collor de 

Mello dava conta de que o empresário P.C. Farias havia enriquecido de 

tal forma, ao longo dos 6ltimos anos, que lhe foi possível montar uma 

vasta rede empresarial no exterior, possuindo, inclusive, bens imóveis 
e apl"icaçõe"s financeiras. 

Na ocasiao, apresentou uma lista das pessoas jurídicas que 

seriami direta ou indiretamente, por ele controladas, a saber: 

Kaiser World Trust (Bahamas) 

~Madsen Company Ltd. (IlhásVirgens Britânicas) 

- Oak Park Ltd. (Ilhas Virgens Britânicas) 

- Orthos Ltd. {Miami, Florida} 

- Begleiter Ltd. (Ilhas Virgens Britâncias) 

- Hampton Investments AVV (Aruba) 

- International Aircraft Leasing Ltd. (Ilhas Virgens Ameri-
canas) 

- Broward Options AVV (Aruba) 

- SCI Financiere Albert ler. (França) 

Duas pessoas físicas estariam a assumir as principais fun

ções executiva e de consultoria no esquema internacional de P.C. Fa

rias. 

o primeiro seria um francês, denominado Guy-des Longchamps, 

que o empresário alagoano conhecera na década de 70 por ocasiao da sua 

estada no Brasil. O segundo seria um norte-americano de origem cubana, 
chamado Andrés Giulio Gomes-Mena, que estaria a operar por intermédio 

de uma empresa de consultoria denominada Hamilton lombard and Co .• 
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o ' núcleo central das ativ.dades estaria centrado na K~er 

World Trust, que teria a participação, direta ou indireta, de Paul 

Madsen, Guy des Longchamps e Hamilton Lombard and Co. onde trabalharia 

o seu consultor, Andrés Giulio Gomez-Mena. 

Trouxe, igualmente, o denunciante à CPI, cópia de um fax en

viado pelo escritórió da empresa Fidal Paris et Associés para Hamilton 

Lombard Co., com a especificação "aos cuidados de Andrés Giulio Gomez

Mena". Subscreve o texto J. M. Boirac, sócio do escritório parisiense, 

com a seguinte mensagem: "em resposta à sua solicitação, todos os do

cumentos lhe foram enviados. Cordialmente. J. Michel". 

A segunda página do fax é um relatório sobre os "empréstimos 

e adiantamentos" concedidos à SCI Financiere Albert ler. São eles: 

"a) cheque do BNP International, a partir de um débito sobre 

a "conta estrangeira" do Sr. Guy de Longchamps, este último agindo em 

nome e por conta de terceiro, datado de 18 de junho de 1991, num total 

de FF 1.032.000 (para o detalhamento da despesa veja carta de confir

mação do advogado Carré de 19.06.91); b) cheque ,do BNP International 

(nas mesmas condições) datado de 18.11.91, num montante de FF 

12.958.000 (veja detalhes no fax de 08.11.91 do advogado Carré, M~ 

Rey)". 

A terceira página do fax diz respeito à comunicação feita 

pelo advogado Carré à SCI Financiere Albert ler, aos cuidados do ge

rente de Guy de Longchamps, relativamente aos custos devidos pela ven

da feita a esta sociedade por- uma outra, denominada OIM WAIRER, ine

xistindo especificação sobre o objeto específico da venda. A fatura 

também compreende as despesas para cobrir a realização dos atos cons

titutivos da seI Financiere Albert ler. Ambos os instrumentos teriam 

sido assinados em 18.06.91. A carta do advogado está datada de 

19.06.91. Textualmente, diz: 

--- --·----t-· ........ -·~- ...... - ...... --

"Encareço a V.Sa. receber, com esta, o demonstra

tivo das despesas relativas ao dossiê citado na refe-
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rência supra, a saber: 

Preço de venda ••••••••••••••••••••••• 1.880.000 r 

Provisao sobre custos para instru-
mento de venda ••••••••••••••••••••••• 

Provisao sobre custos relativos aos 
atos constitutivos da SCI Financiere •• 

144.000 P' 

8.000 P' 

2.032.000 P' 

Estou à sua disposiçao para esclarecimentos suple
mentares. 

Queira receber, Senhor, a expressa0 dos meus sen
timentos cordiais. 

?S.: O detalhamento preciso dos custos nota
riais será 'remetido a V.S. após as formalidades'de 
publicaç&o" • 

A quarta página do fax re~ere-se a outro expediente, oriundo 
do mesmo escritório de advocacia, mas desta vez enviado à Societé Fi
daI, datado de 08.11.91, relativo a uma venda efetuada por D'Almeida 
Carneiro à SCI Financiere Albert ler. Diz o texto: 

"Em sequência à nossa última conversa telefônica, peço 
receber o demonstrativo dos custos notariais havidos por 
ocasiao da venda acima referida: 

- preço de aquisiç&o (compreendido o 
preço dos móveis em montante de 
325.000,00 F) •••••••••••••••••••••••• 12.000.000,00 F 



250 

- Provisão s9bre custos de venda ••••••• 958.000.00 F 

12.958.000,00 F 

Não deixarei de entrar em contacto tão logo o encontro 
para assinatura esteja fixado de forma definitiva (provavel
mente 14 ou 15 de novembro pr6ximo). 

Aguardando isto, queira receber a expressão das minhas 
distintas considerações. 

Ass. Sra. Rey" 

A'quintapágina do fax diz: 

"Queira encontrar anexo ao presente: 
-estatuto da SeI Financ1ere Albert ler. de 18.06.91: 

-' certificado autent'ica'do de constituição~' 
- 'public'aç.ão no -jornal -de' anúncios legais: 

.... ,fotoc6pia do e;Ktrato do r'egi stro de comérc io: 
- (o original já foi enviado· ao Advogado 

P. Jacinto, como aliás todos os demais documentos); 
-·certificado da.SARL .Fin.anciere Passy 

St. Germain (com apostila), vale como atestado de 
constituição, sendo que a matrícula no registro de 
comérc.io· lainda não foi realiza'da; 

- dois exemplares dos estatutos da dita ~o~iedade.· 

Cump,r,e,. nestepãsso,.e.sc'lanfcer'.que' ó fI'advogado P. Jacinto'" 
a . que se refe.re' o:texto.é-,'O consultor'.das empresas-de P.Co Farias .. em 
Macei6. 

Outro documento relevante, entregue à CP!, é uma pro~uração, 
passada em papel impressb~do Citibank·lnternationél, por Dupont In

vestmentes Ltd. para ~ndrés Giulio Gomez-Mena com poderes específiéos 
para encerrar a conta corrente mantida na agência e transferi-la para 
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o ~ulti comercial Bank, agência de Zurique (Suiça) em favor da meSma 
Dupont Investmênts Ltda'. Pe.lo outorgante, assina Paulo César Cavalcan
te Farias e, como outorgado, figura Andrés G. Gomez-Mena. A firma é 

reconhecida em 29 de fevereiro de 1992, por Patrícia Narino (Notary 
public). 

Logo abaixo das assinaturas está consignado Que a autentica
çao deu-~e perante o notário e Que as pessoas em Questao sao de seu 
conhecimento. 

Finalmente, tem-se uma c6pia do Que parece ser a última pá
gina ou anexo de um contrato celebrado entre o ANZ GRINDLAYS BANK plc, 
Palace House, P.O. Box 132 Cathedral Street, Fax 0714038668, A/C de 
Cristo-pher Raeder. Instruções de pagamento: ANZ Banking Group Ltd., 
120 Wall Street N.Y., para conta de ANZ Grindlays Bank plc London, 
conta corrente 001131/001 (A/C Hilary Haylock - referência Madsen/Be
gle~ter), e MADSEN COMPANY LIMITED E BEGLEITER LTD.,com endereço no 1 12 

andar, da Mill.Mall.Tower, Winc.khans.Bay, Road Town, Tortola, British 
Vi rgin I slands {instruç~es pa'ra pagamento: Credi t Sui sse Genebra para 
crédito na conta de BancoSCS' 'Aliance·,. A/C Mr. King , Ref. Madsen/Be
gleiter Data 22de .. janeiro.de.1992. 

Em síntes-el' estes, f.ora~ os',documentos apresentados por Pedro 
Collor de Mello. 

o Sr. P.C. Farias, ao depor perante a CPI, negou perempto
riamente ser s6cioou controlador de Qualquer empresa no exterior. 
Firmou, inclusive, declaraçao .nestesentido bem como dispôs-se a ou
tO~"ar procur~,çap,' em nome de um· membro do Colegiado,. para que fosse 
averiguada· a.; exist.o(:ia .. de alegada contaco.rrente bancária no exte
rior, o que foi feito. 

div!!rsos 
an~~isar. 

Posteriormente, o Deputado Miro Teixeira anexou aos autos 
outfO.S ,documentos, relativos à matéria, QU~ ora se passa a 
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Em primeiro lugar, há um contrato de prestaçao de servlç~, 

firmadoentre.Guy des Longchampse a EPC, tendo por objeto a prestaçao 
de assistê·ncia. financeira no 3mbi to internacional, que o primeiro se 

o~riga . a ~af ao segundo contratante. O instrumento está datado de 25 

d~ julho e dispõe que o relacionamento entre as partes será regido pe

la legislaçêo trabalhista em vigor. Naocasiao, o contratado dá-se por 

domiciliadp em.Sêo Paulo, no mes,mo.endereço apontado em outros docu

mentos como, s~nd.o a reS,idência ',de Rosinete Melani,as, Sec~,etária de 

,.~. ~arias· na &PC, o~ seja na ~~aPonta Delgada ~g 76, apartament~ 

101, Vila 01 i'mpia (SP). 

Em relaçêo a este documento" 0, ,Sr. Paulo César .Far:ias, embo

ra dizendo conheser. de lOQga data,o,Sr •. G~y' des.L~ngchamps, suste~ta 

bav.ê-1Q. firm~do ·~penas Para fac,i,litar a obte~çao de visto permane,nt,e 

aQ, am.igo .Q\,le pretendia- mudar-se definitiv~mente. para o Bras~l. O sr. 

GUy'.·d~s ,Longc;hãmps .. seria ,casado com uma brasileira, natural de Ala-- . . ..., ... , , ., ... . , 

goas e, com a comprovaçao de um vínculo empregatíci'o, resul,taria faci-

litado o estabelecimento do cidadao francês no País. Salientou que, na 

realidade,. o, .Sr.,,··Guy de L~ngcha.mps apenas ',lhe .pr~.st9u um ,único servi
<;Q.., ,qandQ;"~e.. isto Quando se revelou. neces.sário .importar maquinário do 

exterlot>p,á.ra i~~liilntar o. jornal que estava por lançar em. Macei6. 

O ingresso do Sr. Guy des Longchamps no Brasil será objeto 

de ~n~l.is.e es.pecífica· em .momento ulterior. 

Foram ainda anexa,das, pelo Deputado Miro Teixeira, c6pia.s de 
"' \ \ ... 

três atos consti~utivos de.empresasno,~xteciorque têm.relaçêo direta 

oU.indireta çom Qs.envol~idQs n~:p~esente investigaçao: 

- .Miami .~e~sing Aviatiqn.C,ompa,l'}y ,Inc., cujo objeto.s~-' 

cietár~o,é a co~pra, vend~ e .le~sin9 de .aeronaves~ 

- Rarts Expcess Corporation, sem objeto societário ex-
j • • '. 

plícito,. 1)'I,~s. es.tat,uta,riamentepoQelldo tr,allsacio'nar .eQl 

q~alquer t ;po d.e "at; u; dáde 1 íc i,ta ~;. e 
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Société Financiere Albert ler., cuja finalidade é ge
rir e administrar bens im6veis e direitos correlatos. 

A primeira empresa, Miami Leasing Aviation Company, to,i' f,un
dada em março de 1989, figurando como agente Teresa Cristina Stant~n, 
como Diretor Lyman Booth Tucker e como incorporador Michael Liberato~ 
re.Pouco tempo ap6s, passou a ~xercer a presidência daempr~~a Iro
nildes Aw Teixeira que, por sua v~z, é s6cio de JorgeWaldério Te"6t~9 
Bandeira de Mello na segunda empresa. Este, a s~ ttirno, é ~arceiro "d~ 
Sr. P.C. Farias na Brasil-Jet. 

A Parts Express Corporation foi fundada em 16 de janeiro de 
1990, f ~gura.ndo como incorporadora a Fileílgse Corporation, represente-
da' por Benigno ROméin, tendo como diretor o mesmo Ironildes A~ TeixeÍÍ'. 
e . como agente Bruce David Green. No ano subsequent.;'ingte~sa na so
ciedade, passando a ocupar o cargo de tesoureiro, Jorge Waldério Ten6~ 
tioBand~itade Mello. 

Quanto à Societé Fina~ciere Albert ler., bdquirent~do'ctt~
do im6vel em Paris, 'tem elaébmo s6cios, de um lado, 'a'pessoa jtiridlca 
Miami Leasing Aviation Company Inc. e, de'outro, a, pessoa f1sicaQé 
Guy des Longchamps. 

Como j á di to, o Sr. 'Patilo' César 'Par ias, 'ao depor peraritE~ 'á 
CPI, nao s6 negou possuir bens no exterior, como afirmou ser falsa a 
ássinatux: a' aposta com seu 'nome na ptocuraçaooutorgada' fim nome da Du
~oni Investiments. Na oportunidade, apresentou declataçao subscrita 
pela notária Patrici~ 'Narino, "em inglês, af~stando que ela jamais "te~ 
conheceu ou presenciou" a assinatura de Paulo César Cavalcante Fari.s~ 
De 'notar que; na dec'laraÇao emepígrilfe, cónsta o nome' Cavalcante gr'a
fado com a letra i, aO final, "ao invés' da létra~, co'mo seria correto. 
O documento em questao é autenticado por Maria Oliva, "Public NotafJ" 
do Estado da Flórida, nao havendo, entretánto, qualquer chancela de 
aUtoridade consular'br~sil~ira;Considerando o que dfspOe alegislaçAo 
interna a respeito de documentos redigidos 'em linguiestran~elra~ foi 
solicitado ao depoente: 
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- apresentação de novo documento, com firma de tabelia& jme

ricano devidamente autenticada por autoridade consular; 

- tradução do texto para o vernáculo, por tradutor habilita-

do. 

Dispôs-se, então, o investigado a produzir documentação há-
bil. O que entretanto ch~gou a este órgão não atende ao solicitado, 

como se demonstra a seguir. 

Desta vez, a declaração de Patricia Narino, negando haver 
reconhecido a firma do Sr. P.C. Farias é autenticada por Peggy J. Di
xon, deixando ela, entretanto, de consignar o "commission number" que 
é o número de registro do oficial e deve constar de todos os atos pra
ticados pelos notários americanos. De notar que a firma desta última 
notária não foi reconhecida por qualquer outra autoridade. O carimbo 

,apostp no documento refere-se, apenas, à autenticação da cópia apre
sentada ao "Public Notary" Marcos Hernandez. Assim, mais uma vez, dei

,xou oSr. P.C. Farias de produzir instrumentos capazes de fazer prova 
perante a CP,I. 

Diversos indicios levaram a CPI a julgar que, de fato, o Sr. 
P.C. Farias era titular de bens ou empresas no exterior. Em primeiro 
lugar~ ~ tipo de relacionamento comercial existente entr~ a Brasil-Jet 
e a Miam~ Leasing, conforme já analisado, estava a indicar a existên
cia, de um vinculo n~o divulg,ado entre elas. Em segundo 'lugar, as con
tas telefônic~s daEPC em São Paulo indicam a ocorrência de reiteradas 
chamadas' para Gomez-Mena, Guy des Longchamps, Parts Express, Citibank 
de ,Miami e outras empresas yinculadas ao anunciado esquema empresarial 
externo. Finalmente, os registros da Divisão da policia Maritima, Aé-:

rea e de Fronteiras, do Departamento de Policia Federal, revelam que 
P.C. Farias viajou ,ao exterior com Guy de Longchamps. Estes fatos es
tavam em flagrante contradição com a teor dos seus depoimentos. Justi

ficava-se, assim, a contratação de firma especializada para realizar 
as investigaçOes. 
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Razões de ordem administrativa só permitiram_ a formalizaçêo 
do instrumento contratual com a empresa de constiltoria KrollAssocia
dos no final de julho do corrente ano. A exiguidade de tempo disponí
vel e-a complexidade do campo investigatório nao permitiram que todo o 
rastreamento desejado fosse concluído. 

o rel~tório preliminar, apresentado na priméira quinzena de 
agosto, aponta o seguinte: 

A nossa investigaçao revelou provas substanciais 
que indicam que P~~lo César Cavalcante Farias ("P.C. 
Farias") é a pessoa oculta que controla a Miami Leaslng 
Aviation Company, Inc. e a Dupont Investment Ltd. Embo
ra o no~e de P.C~ Farias nao conste em nenhum dos docu
mentos sociais d. Miami Leasing Aviation Company, Inc. 
ou da Dupont Investment Ltd., a Kroll Associates Inc. 
descobriu provas tredív~is que"sugerem que a descriçêo 
seguinte corresponda à provável criaça'o da Miami Lea
sing Aviation Company~ In~. e da D~porit Investiment 
Ltd. 

Em 26 de fevetei to de 1988~,o ou por volta dessa da
ta, o Sr. P.C. Farias reuniu-se com pelo menoS um dos 
membros da firma de advocatia·Noronha Advogados ("Noro
nha") em seu escritório de sao Paulo. A Noronha é uma 
firma de advocacia interna~ional com escritórios em Sêo 
Paulo, Rio de Ja'neiro, Brasília, Miami, Londres e ZUri
que. Durante essa reuniao, o Sr'~ P~C. Farias discutiu a 
compra· de um avia0 Lear Jet nos'Estados Unidos para im-o 
portaçao para o Brasil. 

Em IR de março de 1989, ou por volta dessa data, o 
Sr. P. C. Farias voltou a reunir-se com advogados da 
Noronha, em seu escritório de sao Paulo, e contratou 
serviços da firma para fazer o seguinte: constituir e 
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r~gistrar (às custas do Sr. P.C. Faria~) uma companhia, 
no Estado da Flórida, comprar e transferir o título de 
propriedade de um aVia0 para uma se.9unda companhia (Du
pont Investiment Ltd.), estabelecida num "paraíso fis
cal" {as Ilhas Virgens Britânicas), que controlaria e 
financiaria a Miami Leasing Aviation Company Inc., a 
companhia constituída na Flórida com fundos fornecidos 
po~ P. C. Farias. O avião adquirido seria arrendado à 
Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda., uma companhia brasileira 

já constituída e aprovada pelo Departamento de Aviação 
-Civil. O Sr. Paulo César Cavalcante Farias contrataria 

, , 

fiduciários para a g~rêricia da B~aail-jet Táxi Aéreo 
Ltda. e da Dupont lnvestiments, a companhia estabeleci
da nas Ilhas Vitªeri~ Biitânicas. 

A Noronha preparou a documentação necessária para 
a abertura de c6ntas bancárias para as companhias em 
Miami, na Florida, e pa'ri;i a desIgnação 'dos fiduciários 

para a companhia. 

Em 21 de março de 1989, ou por volta dessa data, a 
Noronha constituiu uma sociedade para P.C. Farias nas 
I lhas 'firgens' :ári'tânicas, denomi"nad'â Dupont I nvestment, 

Ltd. A Dupont Invesfiment, 'Ltd.' ("Dupoh:t") foi regis
trada nas Ilhas 'Vi t-gen's: 'Br i tân icasem 21 de março de 
1989. O capltal'autori&ado d~'Dup6rit era de NCz$ 
'50.000. :,,'os agentes regls,trados pa'ra' a Dupont são Arias 

Fabrega" e Fabrega Tiu~t C6., cujd"endereço é PO Box 

3150, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas. 

Em 2'9 de março de 1'989, ou parvol ta dessa data-, a 
, ; , 

Noronha 'constituiu para o Sr. P.C. Farias uma sociedade 

na Flórida, denominada Miami L~asing Aviation Company 

("Miami Leasing"). A Noronha preparou em seguida um 

acordo '-de f id'e i'comi sso com di re i to de voto e assegurou 
os ser~liços de 'dois c'i'dadãós' 'ameI'icanos que atuariam 
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como fiduciário'e presidente da Miami Leasing Aviation 
Company. 

Isso permitiu Que a Miami Leasing ficasse habili
tada a ser tratada pela FAA como uma entidade americana 
para fins de registro. A Miami Leasing foi constituída 
como uma companhia cujo objeto societário era o arren
damento de aviões. A Miami Leasing indica como seu en
dereço 1401 NW 17th Avenue, Miami, F1órida, o local on
de se encontra o escritÓrio de advocacia do Sr. Harvey 
Rogers. O Sr. Harvey D. Rogers, um advogado Que exerce 
a profiss40 em Miami, está correntemente designado como 
o agente registrado. Ironildes A. Teixeira está, pre
sentemente, designado. cO,mo sendo o presidente e o Sr. 
Harry Boehme está correntemente designado como diretor. 

Por volta do principio ou de meados de abril de 
1989, a Noronha enviou ao Sr. P.C. Faria,s os documentos 
legais da Miami Leasing e da Dupont. A Noronha redigiu . , 

os contratos necessários para a compra de um avia0 Lear 
Jet e .os contratos relativos aos fiduciários. A Noronha 
também prestou serviços jurídicos relativamente ao se
guinte: abertura de. contas bancárias para as companhias 

, .'. . ' . 
em M,i.ami, 
indenizaçao 

F1Ó,r~da; e. ,acordos para pessoas nomeadas 
para a Miami Leasing, em que a Dupont apa-

• ~ 1 . 

rece como indeniz~dora e o Sr. P.C. Farias aparece como 
"procurador ord~nário" e o fiador/avalista em todos os 
acordos de indeni~açao a favor da Miami Leasing. 

Aproximadamente entre os meses de abril e junho de 
1989, a Noronha e. o.Sr. P.C. Farias trocaram correspon-

, I, , ; , '. ~ 

dência relacionada com a formalizaç40da operaç40 da 
Miami Leasing e da Dupont. 

Em mai o de 1990, ou por voJ ta dess.a época, o: p,ro; 
curador ordinário do Sr~ P.C. Farias, Sr. Harvéy Ro-
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gers, encontrou-se com advogados da Noronha para trãns
mitir informações relacionadas com o emprego do Sr. Ro
gers, por P. C. Farias, para efeitos da gestao das ati
vidades e dos negócios da Miami Leasing e da Dupont, 
com a consequente su~stituiçao dos agentes fiduciários 
entao empossados por outros a ,s~rem nomeados por P.C. 
Farias. Em fevereiro.d~ 1991, o.s.escritórios da Miami 

. Leasing estavam situados em 1401 NW 17th Avenue, Miami, 
Flórida, o escritório. de Harvey Rogers, o agente regis

. trado substituto. O relatório anual da Miami Leasing 
relativo ao exercício de 1991 indica esse mesmo endere
ço tanto para o Sr. lro.~ildes A. Teixeira, como presi-

,- .,'.~ . .' \ " 

dente,. secret4~io. e,C. te~o.urei.ro,. ·e para o Sr. Harry 
Boehme, na qualidade de diretor da Miami Leasing. 

J)ur.an.te os meses compreendidos entre março de 1989 
e março ,de 1990,. fo,ram ~ubmetidas ,pel.a Noronha ao Sr. 
'P.C. Farias" . treze. fa1:.4ras. ~ef.l.~ais, .p~ra pa-gamento de 

. honorários e q~s~~!?,as., ·z:.elati V.QS· a uma parte dos servi
~os jurídicosjá.referidos •. O montante total dos hono-

I 

rários e das despesas foi 'de US$ 46.062,19. Esses hono-
, '. ~ . . . 

rários· foram.pagos por P.C. Farias o~ pelos seus agen-
teso 

A Kroll Associates entrevistou.o,Sr. Lyman Booth 
Tucker em sua casa, situada em 357 Northwest 12th Ave
nue, . B~c:a Raton,. Fló,rida, 33486.0.·Sr. T~cker declarou 
que a Noronha, lhe ped~ra. que s~rv~s~e cO~9.oprim~iro 
diretor. da Miami Leasing. Nos documentos de consti tui

Çao le~al da ~ia~.i ~~al?~~g, p. Sr.,.Tucker. e~tá indicado . , 

como . s~u di retor. Ele d~G:lar9u .. que. lhe ha~ia sido prO
metida '.'\;,1II1a remuneraçao monetária para atua,r. como. dire
tor da ~ompanhia. Segundo disse, nunca lhe foi paga im
portanç:~a alguma, pelos. serv,iços,' e. ele, posteriormente, 

demitiu7'se. 
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IN,ORMAÇOES ADICIONAIS RELACIONADAS COM A MIAMI LEASIN~' 
E A DUPONT 

Mais provas da ligaçao'existente entre P.G. Farias 
e a Miami Leasing sao oferecidas pelo fato de que, em 
23 de janeiro de 1992, foi feita uma chamada telefÔnica 
do escritório de P.C~ Farias em sao Paulo para a Miami 
Leasing, para o número (30S) 3S1-0.227,· um telefone,que 
a Miami Leasing partilha com a Parts Express, Inc. Em 2 
de junho de 1,992, o Sr. Ironildes A.Teixeira enviou 
uma nota à FAA em nome da Miami eeasing, indicando que 
o número de fac-simile era o (30S) 3S1-0229 (também 
partilhado com a Parts ExpI"'ess, Ioc.)., 

Os registros da Federal Aviation Administration 
("FAA") revelam que um jato British Aerospace, com o 
número de registro N12SBJ, foi registrado em nome da 
Miami Leasing em 9 de 'janeiro de1991.'.Em 3 de junho de 
1992 o avia0 foi exportado para o Brasil. Em carta di
rigida ,à FU, em 29 de maio de 1992, o',Sr. Ironi1des A. 
Teixeira declara que o avia0 estava sendo operado pela 
Localiza Táxi Aéreo Ltda., noS termos de um acordo de 
arrendamento operacional com o Brasil. A Miami Leasing 
solicita que o registro de seu avia0 N12SBJ seja cance
lado. " 

A Kro11 Associados baseou-se em informações e dados constan
tes de um processo civil arquivado no ,foro de Miami • 

Convém ressaltar que, 'em 23 de maio,'dé 1990., o Sr. Paulo Cé
sar Cavalcante Fariàs outorgou procutaçao ampla a Vi tor Werebe "para 
praticar todos os atos relativos à Miami Leasing, incluindo a admissao 

,de '~essoa1, a transferência de quotas, o exercício do direito de voto 
etc'.' (procuraçao tràduzida pelo tradutor público Manoel AntÔnio Schi
midt Matricula 490 da SUCESP - livro 06 -'fls. 01 - traduçao n ll I 
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206B/90L) • 

Coincidentemente, e a corroborar a idéia de Que PeCo Farias 
sempre procura relacionar-se com pessoas influentes na esfera governa
mental, cabe mencionar que o mesmo Vitor Werebe, em agosto de 1990, 
por intermédio da Portaria Ng 1272 do Secretário da Fazenda Nacional, 
foi nomeado para exercer o cargo de Superintendente da Receita Federal 
em São Paulo. 

o segundo relatório da Kroll Associates registra Que a exi-
.' 

güidade do tempo disponivel para realizar as investigações não permi-
tiu "rastrear as transações financeiras de interesse para a CPI". En
fatiza-se, entretanto, a necessidade d~ continuar as âiligências. 

É digno de menção o fato de a procuração outorgada por P.C. 
Farias à CPI não ter sido aceita peloCitibank, não obstante estivesse 
revestida de todas as formalidades legais. Parece, pois, necessário 
que as autoridades competentes diligenciem a expedição de carta roga
tória para os fins expressos no instrumento de mandato já Que o mais 
provável é que tenha havido o cancelamento dos poderes outorgados. 

Quanto a Guy des Longchamps, declarou ele, aos representan
tes da Kroll Associates, que foram dois, e não apenas um, os aparta
mentos comprados em Paris, recusando-se a declinar a fonte supridora 
dos recursos. Informou, entretanto, que o valor das compras foi, res
pectivamente, de 1,8 milhões 4e francos e 12 milhões de francos fran
ceses, tendo as importâncias sido transferidas para a sua conta pes
soal do Banque Nationale de Paris. 

Considerando que Guy des Longchamps é hoje radicado no Bra
sil, inclusive para fins tributários, recomenda-se às autoridades fa
zendárias que façam o rastreamento das contas bancárias da pessoa em 
questão, inclusive invocando o acordo vigente com a França para repri

mir a evasão fiscal, de sorte a identificar a origem de tais recursos. 
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Ainda com relaçao a Guy des Longchamps, duas questões estao 

a merecer ulteriores averiguações. 

Em primeiro lugar, o fato de ele ter declarado que, em "ju

nho de 1990 deixou seu cargo no Banque Nationale de Paris" para traba
lhar no Brasil '"como banqueiro mercantil independente, agenciando 
transações e coordenando pacotes financeiros mediante relacionamentos 
que havia desenvolvido através dos anos". 

No nosso país, ao que se saiba, nao há registro de estar o 
Sr~ Guy des Longchamps habilitado a exercer "intermediaçao financei
ra", cabendo ~s autoridades competentes verificar a verdadeira nature
za das suas atividades. 

Em segundo lugar, as circunstâncias pouco claras que envol

veFam a concessao do visto de permanência no Brasil deverao ser ~bjeto 
de . investigaçao própria, encaminhando-se, neste ato, ofício ao Procu
rador Gera.l da, República para as p!7ovidências c~bívei5 ... Merece .regis
tro,. rieste relatório,.o fato de existir discrepância de.datas e dados . , 
entre o.sdo,curne~tos arquivados. na polícia Federal e aqueles existentes 
no Ministério das Relações Exteriores. 

Finalmente, por duas,pessoas ligadas a Andrés.Giulio Gomez
Mema, foi conf irmada, a existência ,de vínaulos entre P.C.· Farias e o em-' 

presário americano: 

-. Rebeca, Gomez-Mena decl inou que a relaçao comere ial entre 

ambos "começou há cerca de umanoe meio": e 

- JÚlio. Ulloa, conquanto afilmando desconhecer os detalhes, , , 

disse "que tinha conhecimento de que Gomez-Mena e PC Fa
rias tinham algumas relações de negócios". 

Os fatosap,urados constituem. veementes indíc.ios probatórios 
quanto à existência de uma ampla rede em~~esarial, no exteribr, que 

certamente inclui as seguintes companhias gerenciadas por Ironildes A. 
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Teixeira em nome de PC Farias, conforme apurou a Kroll Associates: 

"EMPRESAS ASSOCIADAS A IRONILDES TEIXEIRA 

---------------------------------------------------------------------
Miami Leasing 
Aviation Company, 
Inc. 

Presidente, 
Secretário, 
Tesoureiro 

Parts Express, Inc. 

Presidente, 
Secretário 
Tesoureiro 
Agente registrado 

Avtat Trading, Inc. 

Secretário 
Agente registrado 

Fez contrato de 
leasing de duas 
aeronaves para a 
Brasil-Jet Táxi Aéreo 

Divide escritórios, 
telefone e fax com 
a Miami Leasing 

Fez contrato de 
leasing de uma 
aeronave com a 
Quarup Taxi Aero 
Ltda. 

Possui dois 
apartamentos em 
Paris, França 

---~-----------------------------------------------------------------

Nevada Trading 

Presidente, 

Secretário, 
Tesoureiro 

Fez contrato de 
leasing de aero
nave à Empresa 
Gontijo de 
Transportes Ltda. 

Pompano Je't 
__ Inc. 

Presidente, 

Vice-Presidente, 
Secretário, 
Tesoureiro, 
Agente registrado 

Avjet Trading, 
__ Inc. _ 

Air Trading Inc. 

Anteriormente 
empregado 

Secretário 
Agente registrado' 

(até alguma data 
em 1990) 

Fez contrato de 
leasing de aeronave 
a Madeiras Rettore 
Ltda. 

" 

Concluindo, reitera-se a necessidade de o Ministério Público e as 
autoridades fazendárias prosseguirem nas investigações e levantamentos 
iniciados. 



263, 

CAPÍTULO V I, I I 

A MOVIMENTAc;ÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELO "ESQOBMA P.C. FA

RIAS", SEUS OPERADORES E DESTINATÁRIOS 

Com a publicaçao, pela revista Isto t Senhor, , de entrevista 
concedida pelo Sr. Francisco Eriberto Freire França, motorista da 
secretária particular do Presidente da República, D~ Ana Acioli, re

conhecendo, ante as evidências documentais que lhe foram apresenta
das pelos repórteres, que os gastos pessoais do Presidente da Repú
blica e de familiares seus eram quitados com recursos provenientes 
de uma conta corrente na agência do Bancesa, de Brasília' (nl:! 
4777-8), suprida esta por numerário repassado, seja pela Sra. Rose, 
Secretária da Empresa Brasileira de P~rticipações Ltda., seja pela 

Brasil Jet Ltda., ambas de titularidade de Paulo César Cavalcante 
Farias, resolveu a CPI dedicar especial atençao aos movimentos ban
cários realizados por essas empresas, além de tomar o depoimento de 
todas as pessoas referidas, ou seja, o próprio motorista" as Secre
tárias Ana Acioli, Rose (Rosinete Melanias> e Marta Vasconcelos (Se"" 
cretária da Brasil-Jet). 

Preliminarmente, duas providências foram adotadas para viabili
zar a açao investigatória. Com o Ato nl:! 5, de 29 de junho de 1992, 

designou-se uma subcomissao coordenada pelo Senador José Paulo Bisol 
para realizar as apurações. Em segundo lugar, deliberou-se pela 
quebra do sigilo bancário, respectivamente, das Sras. Ana Acioli e 

Rosinete S. C. Melanias. 

o relatório da subcomissao de bancos ressalva que, tendo em 
vista a dificuldade de obtençao e o volume de documentos recebidos, 
bem assim a exigüidade de tempo disponível, nao foi possível proces-



264 

sar de forma exaustiva todos os dados. 

Feita uma primeira ~iligência junto ao Bancesa (agê~cia DF), 

constatou-se que a conta movimentada por Ana Acioli ostentava enorme 

volume de recursos, sendo os mais vultosos os egressos da praça de 

São Paulo, notadamente a partir de agências do Banco Rural naquela 

cidade. Para identificar os responsáveis pelos depósitos, fez-se ne

cessário proceder ao rastreamento das movimentações financeiras, com 

deslocamento dos membos da CPI até São Paulo. 

De início, constatou-se que, ao contrário do que afirmara o 

Presidente Collor de Mello em pronunciamento à Nação, em cadeia de 

rádio e de TV, nenhum dos depósitos investigados havia sido realiza

do pelo Sr. Cláudio Francisco Vieira. 

Desse modo, iniciou-se a identificação da origem dos fundos que 

alimentavam a conta no Bancesa, elaborando-se uma lista de deposi

tantes suspeitos e procedendo-se ao recolhimento preliminar de có

pias dos cheques depositados na conta de Ana Acioli. Posteriormente, 

de posse dos nomes destes depositantes e dos números de suas respec

tivas contas correntes, providenciou-se a quebra do sigilo bancário 

das mesmas, requisitando-se toda a documentação (cópias de extratos 

e cheques, depósitos, doc's, etc) necessária ao aprofundamento de 

investigação. 

Dessa diligência resultaram localizadas, e consideradas suspei

tas, as seguintes conta~ correntes que proviam recursos à conta de 

Ana Acioli em Brasília. 

1. Banco Bradesco /a,9. 30236, praça RJ 

Conta corrente: 31004-2 : , 

Titular: Jorge Luís Conceição 

2. Banco BMC lag. 025, praça SP 

Conta corrente: 004355-6 

Titular: Flávio Maurício Ramos 

'Ir 



3. Banco Rural lago 030, praça SP 

Conta corrente: 01000185-7 

Titular: Manoel Dantas Araújo 

e 

Conta corrente: 01000207-1 

Titular: Jurandir C. Menezes e/ou Rosalinda C. Menezes 

4. Banco Rural lag. 037, praça SP 

Conta corrente: 01000394-7 

Titular: Flávio Mauricio Ramos e/ou Rosimar F. Almeida 

5. Banco Rural lago 005 praça Brasilia 

Conta corrente: 01006262-0 

Titular: Carlos Alberto da Nóbrega 
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Com exceção de Jorge Luis Conceição, de acordo com diligência 

realizada pela policia Federal, tanto os CPF's como as identidades 

das pessoas supramencionadas não coincidem com os verdadeiros titu

lares, fato este que levou a subcomissão a adotar medidas investiga

tórias próprias, com o propósito de esclarecer a verdadeira identi

dade dos titulares das respectivas contas. Desse modo, requisitou-se 

perícia grafotécnica, que identificou, entre outras coisas, a secre

tária de Paulo César Cavalcante Farias, Rosinete Melanias, como a 

assinante dos cheques de Flávio Mauricio Ramos. o detalhamento dessa 

prova pericial será abordado oportunamente por este relatór~o. 

Identificou-se, também, em razão da diligência em São Paulo 

junto ao Braodesco, que Jorge Luis Conceição se vinculava a Jorge 

Chueke, pessoa de antecedentes criminais, que operava no mercado de 

câmbio paralelo. Tendo aquela instituição bancária apurado indicios 

relativos ao tipo de operação a que se dedicava o seu cliente Jorge 

Luis Conceição, providenciou o en~erramento de sua conta, evitando 

assim que o corren\\sta pudess~ utilizar o banco de forma direta ou 

indireta para fins iLícitos. 
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Tendo sido constatado que os titulares de falsa identificaçê.o 
que operavam as mencionadas contas bancárias davam como endereço, 
nos seus cadastros, a sede da EPC, em Sê.o Paulo, julgou-se necessá
rio quebrar o sigilo bancário também dessa empresa, bem como da Bra
sil-Jet, além, evidentement., daquelas pessoas de incerta identifi

caça0. 

Convém desde logo ress'altar que, em virtude, gas diligências 
acima referidas, ficou comprovado que as pessoas de identidade falsa 
também eram responsáveis por depósitos, tanto na conta corrente de 
Ana Acioli como em contas das seguintes pessoas vinculadas, por la
ços de família, de emprego ou de'serviços prestados (Casa da Dinda), 
ao Presidente da Rep6blica: 

- Rosane Malta Collor de Mello (cônjuge); 

- Leda Collor de Mello (mae); 

- Celi Elizabeth Monteiro de Carvalho (ex-cônjuge); 

- Berto José Mendes (mordomo da Casa ,da Dinda); 

- Maria Isabel Teixeira (Secretária da Primeira-Dama); 

- Brasil's Garden (empresa responsável pela execuçê.o de benfei
torias na Casa da Dinda); 

José Roberto Nehring (proprietário da empresa Brasil's Gar-
cen) • 

À medida em que foram sendo aprofundadas as investigações, sur
giu um c,onjunto de indícios de que o emprego de nomes e CPF' s f icti

cios para movimentar vultosas quantias (até mesmo para empresas de 

grande porte) resultavam do propósito de ocultar tanto a origem como 
a titularidade dos recursos. 
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267: 
" . Dois outros grupos de trabalho criados no âmblto da CPI para' 

" 

investigar- "o tipo de,ati v.idade e.feti,vamente desenyolvida pelas em-

presas EPC,e Br~sil-Jet evidenciaram que a princiPtl fonte de recur

sos decorria de atividades não previstas em seus r~spectivos estatu

tos societários. Avolumavam-se, assim, indícios de Ilque tais empresas 

não passavam de meras fachadas para a concretizaçã9 de operações ou

tras, inconfessáveis. Aliás, registrou-se que, a ~artir do recebi
mento de documentação do Banco Central relativa a dperações de outra 

empresa do Sr. P.C. Farias, a Tratoral Ltda., na:década de 80 em 
Alagoas, somaram-se ainda indícios quanto à verda4eira natureza do 

I 

tipo de atividade comercial por ele desenvolvida a~ravés de suas em
I 

presas. São nada menos que setenta processos envolvendo a emissão de 
I 

duplicatas simuladas e vários outros ilícitos na área financeira que 
I 

só vieram a ser "arquivados" após a posse do goverpo Collor. 
I 

Passou a subcomissão a empenhar-se no desvenaamento do sentido 
e real alcance das atividades negociais das empresas de P.C. Farias, 
quando 

débitos 

constatou a existência de um entrelaçamento dos depósitos 

feitos entre os titulares fictícios de contas correntes 

também entre estes e as empresas EPC e Brasil-Jet. 

e 

e 

Chamou a atenção da subcomissão a operação realizada pelo Sr. 
José Carlos Bonfim, pessoa nãoident,if icada , ,titular da conta n Q 

01006101/2, na Agência Brasília do Banco Rural S.A., envolvendo a 

compra de um veículo mar~a:Fiat, modelo Elba~ em nome d~ Sr. Presi

dente da República, como se verá adiante. 

Como se observa, a subcomissã~ foi sendo levada a aprofundar e 

a ampliar o espectro investigatório, já que não cessavam de surgir 

evidências e provas do estreito vinculo entre o Presidente da Repú

blica e as empresas, controladas pelo "Sr. P.C.,',Farias e suas suspei

tas atividades. 

É neste conte'xto que chegaram ,também ao -conhecimento da subco

missão informações quanto à part,icipação, nO"n,ebuloso universo em-
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presarial P.C., da empresa Brasil's Garden, coincidentemente respon
sável pelas obras de melhoria realizadas na Casa da Dinda. Ficou, 
então, deliberada a Quebra do sigilo bancário nas seguintes contas: 

1. Banco 369 - Digibanco Banco Combrás S.A. Ag./004 
Praça de Brasília 
Conta corrente: 047983-8 
Titular Regina Ribeiro Aguiar Nehring César 

Conta corrente: 047982-0 
Titular: José Roberto Nehring César 

Conta corrente: 042886-9 
Titular: Brasil's Gatden Paisagismo 

2. Banco 399 - Bamerindus do Brasil S.A. Ag/1276 
Praça de Brasília 

Conta corrente: 00100-84 
Titular: Brasil's Garden Paisagismo 

Conta corrente: 01270-89 
Titular: Bra.il's Garden Paisagismo 

Conta corrente: OOÔ65~32 
Titular: Regina Ribeiro Aguiar 

Conta corrente: 00066-13 
Titular:José~oberto NehringCésa~ 

3. Banco 215 - Banco América do Sul - Ag/062 
Praça de Brasília 

Conta corrente: 011164-3 
Titular: Brasil's Garden Paisagismo 
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Conta corrente: 101081-6 
Titular: José Roberto Nehring César 

o acervo probatório recolhido foi desmentindo, de forma cada 
vez mais cabal, a primeira tentativa do Sr. Presidente da República 
de explicar as origens dos recursos alocados para saldar os débitos 
decorrentes de seus gastos pessoais e de sua famflia. Como é,do co
nhecimento geral, a versao amplamente divulgada 48 horas após seu 
retorno do Chile, dava cqnta de que o Secretário Cláudio Vieira se
ria o responsável único e exclusivo pela gestao dos recursos pró
prios do Sr. Chefe de Estado, fazendo os créditos necessários na 
conta da Sra. Ana Acioli à medida em.que er~m por,esta solicitados. 
Nao obstante a multiplicidade da~ açÕes inve~tig~tórias realizadas, 
nao foi possivel localizar um único documento registrando a transfe
rência de numerário de Cláudio Vieipl ou pes~o,~, a ele vinculada par~, 
a Sra. Ana Acioli ou para a conta por ela administrada. 

Tendo em vista a inconsistência da versAo dos fatos trazida à 

CPI pelo Sr. Cláudio Vieira, convém, desd~ logo, tecer algumas con
sideraçÕes a r~speito. Registre-se, como,se~verá a seguir. que as 
sucessivas estórias narradas em dePQimento~e~ant~esta CPI e divul
gadas em cadeia nacional para a opiniao pública nao passaram de vês 
tentativas de ajustar fantasiosas versÕes ~os fatos, da Que explicar 
o realmente ocorrido. Em outraspalavras~~as verSÕes apresentadas 
sempre buscaram ajustar-se 
força das evidências, mais 
realidade, como desejaria o 

aos fatos apurados, e a cada vez, ante a 
dificil se tornava discriminar ficçao ~ 

_ 'i -.•. - -

Sr. Cláudio Vi~,j,t".~ .. 

Como resultado das buscas, averiguações e documentacões, apu
rou-se existir aquilo que se convencionou chamar "esquema PC", o 
qual será descrito e analisado a seguir~ . , 
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o aqui denominado "esquema PC" compreende um conjunto de empre
sas e de pessoas físicas responsáveis por toda a movimentaçêo finan

ceira, bancária e demais operações negociais coo~denadas diretamente 

pelo Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Além de pessoas físicas 

identificadas que desempenham funções determinadas no conjunto do 

"esquema", os trabalhos da CPI possibilitaram a emergência de um 

conjunto de conta~ bancárias com titularidade fictícia, que se con
vencionou chamar de "fantasmas", e cujo funcionamento, uma vez co

nhecido, permitiu caracterizar tanto suas relações internas, quanto 
seus vínculos com a administraçêo pública e com a atividade empresa

rial. 

o período analisado ~;e inicia em 1 12 de novembro de 1989 e vai 

até 30 de junho de 1992 e contém informações de natureza bancária do 

BMC, do Bancesa e do Banc() Rural. Como se poderá depreender do de

correr da análise, os eleuentos sêo suficientes para captar o fun

cionamento do "esquema", E~mbora nêo se possa atestar sua verdadeira 
dimensêo, tendo em vista il forte possibilidade da existência de ou

tros agentes financeiros nêo cobertos pela análise, por conta da 
exigüidade do tempo disponível para o seu devido rastreamento. 

As informações permitem cortes temporais que, para melhor dis
criminação, dividiu-se nas seguintes fases: a da campanha presiden

ciali a do inicio de governo e aquela em que surgem as contas fan
tasmas. 

1.1. PRIMEIRA FASE: A CAMPANHA PRESIDENCIAL 

o Sr. Paulo César Cavalcante Farias, ao depor perante a CPI, 

reconheceu ter atuado comõ "coordenador financeiro" da campanha do 

então candidato Fernando Collor, tendo figurado o Sr. Cláudio Vieira 

como "tesoureiro oficial". Nêo foi capaz de explicar o real papel 

des~mpenhado pelo coordenador, já que esta figura nêo existe, do 

ponto de vista legal. De qualquer sorte, reconheceu que o que foi 
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efetivamente gasto nao corresponde ao declarado na prestaçêo de con

tas à Justiça Eleitoral. Segundo suas próprias palavras, "o que se 

gasta é imensurável". Admitiu, também, que a prática é ilegal, mas, 

"se culpa existe, é da legislaçao hipócrita sobre campanha politica 

que existe no pais". 

Considerando que o objeto da CPI é apurar os ilicitos pratica

dos pelo grupo P. C. Farias a partir de março de 1990, nêo foram 
realizadas diligências ou investigações especificas com o propósito 

de averiguar sua atuaçao no periodo eleitoral. Entre~anto, as infor
mações disponíveis permitem afirmar que o empresário Paulo César Ca

valcante Farias teve um papel estratégico no trabalho de levantamen

to de recursos financeiros junto ao empresariado, bem como na admi
nistraçao da campanha, o que condiz com a sua alegada funçêo de "co-

\. 

ordenador administrativo e financeiro". 

Exemplificativamente, registia-se que as secretárias Marta Vas

conce~los Soares e Rosinete de Carvalho Melanias, bem como os moto

ristas Francisco Eriberto Freire França e Roberto Carlos Maciel Bar

ros foram contratados pela empresa Seyer Engenharia e colocados à 

disposiçao do comitê eleitoral do entao candidato, tudo a partir dos 
conhecimentos .e contatos. "mantidos pelo Sr. Paulo César Cavalcante 

Farias na qualidade de coordenador d~ campanha". Dos quatro citados, 
após a eleiçao, três passaram a ser empregados de empresas controla-

'-

das pelo Sr. P.C~Farias •• Coincidentemente, outra pessoa que veio a 

se revelar importante peça do "esquema PC" desde a época da campa

nha, Jorge Waldério Ten6rio Bandeira de Mello. prestou serviços, se

gundo ele pr6prio reconheceu em seu depoimen~o, como piloto de aero

naves que transportaram o candidato durante a campanha, cedidas pe

las empresas do Sr. Carlos Lyra. 

Finalmente, e"para evidenciar que, no plano financeiro, o grupo 

gerenciado por Paulo César Cavalcante Farias continuou a manter re

laça0 com as mais altas esfe~as da República ,após a posse, em março 

de 1990, é bom que se lembre o significativo depoimento do Sr. Fran

cisco Eriberto Freire França, ao registrar que os recursos financei-
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ros utilizados durante a campanha eram manipulados a partir de uma 
conta bancária do BMCde Brasília, gerenciada pelo Sr. Elieser Tei
xeira Pires, pessoa esta posteriormente admitida pelo Bancesa, Agên
eia Brasflia, e responsável nlo s6 pela manipulaçlo do nome de Ana 
Maria Acioli Gomes, mas também pelo tratamento diferenciado que dava 
ao Sr. Eriberto, todas as vezes que este se dirigia ao Banco, por 
ordens da Sra. Ana, para realizar operações em nome do Sr. Presiden-
te da Re.públ i ca. 

1 .. 2 FASB: O INiCIO DO GOVERNO 

A característica fundamental dessa segunda fase é a atuaçao das 
empresas EPC-Empresa de Participações e Construções e Brasil-Jet, 
e-nquanto núcleo operacional do "esquema P.C." no âmbi to financeiro. , 

Valiam-se estas empresas das contas no BMC e no Banco Rural 
para e suprimento de recursos financeiros destinados à Sra. Ana Ma
ria Acioli Gemes que, na qualidade de secretária particular do Sr. 

, ','-

Pr •• idente RepÚblica, tinha sob sua responsabilidade o pagamento 
4a." cantas pesseais do Chefe do Estado e de seus dependentes. 

Vale lembrar, também, que a EPC, até a posse do Sr. Presidente 
da RepÚblica, limitava sua atuaçlo ao âmbito do Estado de Alagoas, 
p~s-sarldOo entlo, a envolver-se, a nível nacional, com uma clientela 
constituída de grandes empresas, basicamente na área da construçao 
tivil, como se verá em seçlo pr6pria. 

1 .. 2 .. 1 O COLLOR: O COHHECIMBHTO PRÉVIO 

As contas correntes da EPC, no BMC e no Banco Rural, foram 
acionadas para prover contas de Ana Acioli e cobrir os gastos da fa
mília Collor de Mello, além de suprir contas bancãrias dé determina
dos -integrantes do Governo. Este aporte de recursos também ocorreu 

logo após o Plano Collor I, que promoveu a reforma monétária e impôs 
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violenta re~uçao da liqüidez. O Wesquema PC" nlo pa~ece ~er ~ido 

atingido pelo pacote econômico já que manteve o mesmo fluxo de paga

mentos da EPC e da Brasil-Jet durante os primeiros meses do Governo. 

As informações disponíveis permitem uma análise do comportamento de 

algumas contas do "esquema PC" diante do Plano Collor I. 

o movimento da conta número 25508098, no Banco Sudameris,' agên

cia Maceió, permite supor que seu titular, Sr. P.C. Farias, ou bem 

dotado de extraordinário dom de premoniçlo ou entlo devidamente in-
" 

formado quanto ao bloqueio dos cruzados novos que se verificoU em 

15.03.90, pelos antigos companheiros de campanha, com os quais afir

ma nao ter tido mais contato, apÓs a posse do novo Governo. Consta

tou-se que, no dia 02.03.90, suas aplicações no Open Market montavam 

a NCz$ 6.052.260,00 equivalentes a aproximadamente US$ 187,9 mil: O 

prudente empresário alagoano reduziu esse montante a parcos NCz$ 

185.267,76, correspond'entes a US$ 4,9 mi 1, na antevéspera do feriado 

ba.ncário. Dando-se' conta que o bloqueio poderia atingir quantia su

perior a NCz$ 100.000,00 o vàlor"aplicado foi novamente'reduzidó: de 
, -

modo a que, em 13.03.90,' b sardo 'nao passava de ""NCz$ 76.332,00. 

Idêntica providência foi adotada quanto aos haveres disponíveis'" em 

sua conta corrente, já que, do saldo de NCz$ 3.464.698,74, disponí

vel em 07.03.90, no dia 13.03.90 nada mais restava que NCz$ 

78.458,96~ 

A gPC, que se tornou consultora econômico-fiscal dos mai6res 

conglomerados empresariais do País apos a posse do novo Governo, por 

certo observando os conselhos de seu gerente e maior cotista, provi

denciou o saque de seus recursos, reduzindo-os de NCz$ 4.427.499,66, 

correspondente a US$ 115,3 fuil~ a modestos NCz$ 67.615,32, n~o :dia 

13.03.90. 

Idêntico procedimento foi adotado na conta de Ana Acioli, res

ponsável pelos gastos pessoais do Presidente da República, Fernando 

Collor de Melio.-Os lançamentoS com data de 13 de março de 199n,"ém 

sua conta no iMC, n Q 00218~, registram um depÓsito em dinheiro dé 

NCz$ 1.528.200,00, equivalente a US$ 40,0 mil. "outr6'~débitos" de 
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NCz$ 2.428.000,00, equivalentes a US$ 63,S· mil e um saldo de meros 

NCz$ 94.211,73. 

Assim é que pessoas próximas a P.C. Farias conseguiram, por in

tuição ou revelação indevida, furtar-se às perversas consequências 

do truculento confisco dos ativos financeiros. 

1.2.2 .. OS PAG .. \MENTOS DAS EMPRESAS 00 Sr. P.C. FARIAS PARA li. FA

MILIA COLLOR DE MELLO 

A conta de Ana Acio1i, no BMC, agência Brasília, 002184-7, foi 

a responsável pelos gastos pessoais do Sr. Presidente da República 

durante esse período inicial. Recebeu da EPC, Banco Rural, agência 

Brasília, conta n Q 06001108-9, cinco cheques: o de n Q 086717, dia 

18/05/90, no valor de Cr$ 92.900,00: no dia 06/06/90, no valor de 

Cr$ 687.100,00: n Q 371322, dia 28/06/90, no valor de Cr$ 286.700,00; 

n Q 371.331, dia 03/06/90, no valor de Cr$ 404.646,00, e n Q 371376, 

dia 20/07/90 no valor de Cr$ 332.619,00, totalizando o equivalente 

a, aproximadamente, US$ 30,3 mil. 

Essa mesma conta da EPC transferiu para a primeira-dama Rosane 

Malta Collor de Mello, no dia 10 de ~aio de 1990, a quantia de Cr$ 

1.000.000,00, através do cheque n~ 086713, c~rrespondente a cerca de 

US$ 19,6 mil, além do cheque 086714, no dia 18 de maio, também no 

valor de Cr$ 1.000.000,00, totalizando o equivalente a, aproximada

mente, USS 39 mil. 

A Sra. Leda Collor de Mello recebeu o.cheque n Q 371321, dia 

28/06/90, no valor de Cr$ 240.000,00, correspondente a cerca de US$ 

4 mil. A conta da Sra. Celi Elisabeth Monteiro de Carvalho, ex-espo

sa e mãe dos dois filhos do Sr. Presidente da RepÚblica, pensionista 

do mesmo, recebeu o cheque n Q 088378, no dia 07/06/90, depositado em 

sua conta no Banco Bradesço, no valor nominal de Cr$ 286.000,00, 

equivalente a cerca de US$ 5 mil. 
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Onze cheques, equivalentes a, aproximadamente, US$ 59 mil, fo

ram destina~os ao mordomo da Casa da Dinda, Sr. Berto José Mendes: 

cheques nº 086711, dia 09/05/90, no valor de Cr$ 250.000,00: nO 

086718, dia 18/05/90, no valor de Cr$ 300.000,00: nO 088365,dia 

30/05/90, no valor de Cr$ 300.000,00: nO 088370, dia 06/06/90, no 

valor de Cr$ 291.528,00; nO ~71.305, dia 21/06/90, no valor de Cr$ 

300.000,00; nº 371.313, dia 27/06/90, no valor de Cr$ 600.000,00: nO 

371.331, dia 04/07/90, no valor de Cr$ 300.000,00: nO 371.345, dia 

11/07/90, no valor de.Cr$ 30Q~000,00: no 371.368, dia 18/07/90, no 

valor de Cr$ 300.000,00: nO 371.383, dia 25/07/90, no valor de Cr$ 

300.000,00, e nO 371.386, dia 01/08/90 no valor de Cr$ 300.000,00. 

O vulto das despesas da Casa da Dinda a cargo do mordomo Berto 

José Mendes era de tal monta que também a empresa Brasil-Jet veio a 

contribuir com pelo menos os quatro cheques seguintes: no· 981722, no 

valor de Cr$ 150.000,00 em 29 de março de 1990: nO 981727, de 

03/04/90 de Cr$ 200.000,00: nO 982203, em 10 de abril de 1990, no 

valor de Cr$ 200.000,00 e nO 0083, de 10 de agosto de 1990, no valor 

de Cr$ 360.687,10, totalizando, aproximadamente, US$ 18 mil. 

A Sra. Maria Izabel Teixeira, secretária pessoal da primeira-

dama, foi aquinhoada pela EPC 

US$ 598 mil pelos ch~ques n Q 

2.110.900,00; nO 088.347, 

1.500.000,00; nO 088.351, 

com valores correspondentes a cerca de 

086.710, dia 09/05/90, no valor de Cr$ 

dia 18/05/90~ no v.lor de Cr$ 

dia 28/05/90, no valor de Cr$ 

5.100.000,00; n Q 088.363, dia 28/05/9D, no valor de Cr$ 

16.593.542,00; nO 371.291, dia 13/06/90, no valor de Cr$ 500.000,00: 

nº 371.320, dia 28/06/90, no valor de Cr$ 1.825.000,00; no 371.339, 

dia 05/07/90, no valor de Cr$ 150.000,00, n~ 371.360, dia 16/07/90, 

no valor de Cr$ 4.154.782,00 e 088.377 - dia 07/6/90, no va16r de 

Cr$ 1.400.000,00), todos depositados na conta 175.569-0, da CEF. 

Urna vez mais, concorrerá a Brasil-Jet, conta BMC/DF, com três 

cheques para Maria Izabel Teixeira neste período: nO 981.724, no va

lor de Cr$ 6.898.000,00 de 30/3/90: no 982.729 no valor de Cr$ 
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50.000,00, 

79.200,00, 
167 mil. 

em 06 de abril de 1990 e n Q 982.181, no valor de Cr$ 

de 09 de abril de 1990, correspondentes a cerca de US$ 

A Brasil's Garden, d~clarad~~ente responsável pelos jardins da 
" 

Casa da Dinda e por parte das reformas nela realizadas neste perío-

do, recebeu da EPC o equivalente a cerca de US$ 302 mil, mediante o 

cheque n Ç 371.356 do dia 13/7/90, no valor de Cr$ 20.000.000,00. Es

ta empresa também recebeu da Brasil Jet, conta BMC-DF, cheque de Cr$ 

30.000.000,00, no dia 07/8/90 e o "doc." n Q 253 de Cr$ 35.000.000,00 

no dia 30/8/90, totalizando cerca de US$ 910 mil. A empresa'foi be

neficiada, portanto, com um total aproximado de US$ 1 milhao e 200 

miL 

1.2.3 - PAGAMENTOS 'DA EPC PÁRÂ ÀSSESSORES GOVERNAMEN'l'AIS E CAM-
, ,. I .-

PANHAS POLITlCAS 

A EPC, através da conta do Banco Rural (06001108-9), pagou ao 

Sr. Cláudio Francisco Vieira, secretáiio partiGular do Presidente da 

RepÚblica, o ebtréspónd~nte a US$ 76 Mil, por meio de quatro che

ques: n Q 088.358; âiã'''25/05/90:: n~:vaior de Cr$ 2.300.000,00; n Q 

& • 

088.379, dia Oi)06/90,'rio valor de Cr$ 165.000,,00; n Q 371.294, dia 

13/06/90, no valor de Cr$ 1.450.000,00, e n Q 311.336, dia 06/07/90, 

no valor de Cr$ 338.773 I DO'. 

o ex-porta~vbi da pf~sidênciá d~ República, Sr. Cláudio Humber

to Rosa e Silva, i~cebeu'três chequ~s equivalentes a cerca de US$ 38 

mil (cheque n Q 088.3§~; di~ 25/05/90; n Q 088376, dia 06/06/90, no 

valor de Cr$ 550.000,00, -e n Q 371.326, dia 28/06/90, no valor de Cr$ 

600.000,00. 

A secretária do Sr. Marcos Coimbra, Secretário-Geral da Pre.si

dêneia da RepÚblica, Sra. Elisabeth Luporini, recebeu dessa mesma 

conta cerca de US$ 7 mil, pelos cheques n Q 086.708, dia 08/05/90, no 
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valor d~"Cr'$ 146.014,00 e n 12 ' 371.293, dia 13/06/90, no valor de Cr$ 

275.776,00. 

o Capitão Dário César Barros Cavalcante, da equipe de segurança 

do Presidente desde a campanha presidencial, recebeu no dia 05/07/90 
o cheque n Q 371.337, no valor de Cr$ 558.700,00, equivalente a cerca 
de US$ 8,5 mil. 

1.3 - TERCEIRA FASE: O SURGIMENTO DAS CONTAS COM TITULARIDADE 

FALSA 

A partir do segundo semestre de 1990, um novo fenômeno ocorre 
na área' operacional do esquema P.C. Surge aquilo que se convencionou 

chamar de "contas correntes fantasmas". Trata-se de um mecanismo 
idealizado no seio do grupo, para dissimular a origem ilicita e a 
movimentação dos ativos financeiros, emprestando-lhes a titularidade 
de pessoas inexistentes. 

Com tal expediente, possibilitou-se, em primeiro lugar, evitar 
o registro documental das operações levadas a termo. Em segundo lu
gar, por utilizarem os "fantasmas" nomes e registros fiscais falsos, 
permaneceram tais haveres à margem de qualquer controle e/ou alcance 
da fiscalização. Por derradeiro, e com o manifesto intuito de burlar 
a proibição do titulo de crédito ao portador, novidade adotada no 
inicio do Plano Collor como medida capaz de combater eficazmente a 

sonegação fiscal, o mecanismo ensejou a realização de vultosas ope
rações de toda ordem, sempre com a emissão de cheques em favor do 
emitente fantasma, que também endossava o título, tudo permanecendo 

fora do alcance de qualquer autoridade estatal que pretendesse exer

cer os controles a que todos se submetem. 
Verifica-se que as contas fantasmas recebem créditos e realizam 

depósitos não só entre si, mas também nas empresas direta ou indire

tamente controladas pelo Sr. P.C. 'Farias. 
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Conquanto a documentação que tenha instruído. a abertura de ta~ 
contas seja material ou ideologicamente .falsa, verifica-se que as 
ditas contas ou bem foram abertas diretamente por funcionários das 

empresas de P.C. Farias, ou então apresentavam como endereço de des

tino da correspond~ncia escritórios onde funcionam tais empresas. É 

o caso, por exemplo, de Flávio Mauricio Ramos, que,.ao,abrir a conta 

n 2 004355/6 no BMe, apresentou como endereço a sede social da .EPC, 

em São Palüo, e de l"1anuel Dantas de Araújo, que foi recomendado pela 

fmw ion;:i.:r i?'!. "Rose", da mesma empresa. 

A mais antiga conta fantasma encontrada pela CPI é a de José 

Carlos Bonfim, conta n 2 01006101-2, agência Brasília, do Banco Ru

ral, que foi aberta, conforme documentação fornecida pelo Banco, em 
julho de 1990, 

o mesmo José Carlos Bonfim abriu em 01/..09/1990 a conta nl;! 

01.000039"5 e a conta n 2 01.006035-5 ·no mesmo, Banco Rural, agências 

037 e 004 na praça de São Paulo. 

Uma nova conta foi constituída em janeiro de 1991, também no 

mesmo Banco Rural, em nome de Flávio Mauricio Ramos e/ou ROSlmar F. 

de Almeida, n 2 01000394-7. 

Em maio desse mesmo ano foi aberta uma nova conta no BMC, tam

bém em nome de Flávio Maurício Ramos, n 2 004355-6, na agência Ma-

Um novo "fantasma" aparece no mesmo Banco Rural, em nome de Ma
noel Dantas Araújo, conta nl;! 01000185-7. 

Uma outra "conta fantasma" aberta pelo "esquema PC", descoberta 

pela CPI, foi também a de Jurandir ç. Menezes e/ou Rosa1inda C. Me

nezes, com o nº 01000207-1, em fevereiro de 19~2, também no Banco 

Rural, que se revelou ser o grande caixa de todo o esquema clandes

tino de Paulo César Cavalcante Farias. 
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Tal é o vulto dos recursos movimentados dessa forma pelas em

presas de Paulo César Cavalcante Farias, que há de se admitir ter-se 

tbrnado regra a utilização dessas contas pa~a operacionalização dos 

fluxos financeiros de atividades inconfessáveis, além do provimento 

dos quantitativos necessários ao pagamento das contas pessoais do 
'. 

Sr~ Fernando Collor de Mello, seus familiares, empregados e outros 

reiativos a obras, serviços e aquisição de bens. 

Cumpre salientar que o Banco Rural teve um papel decisivo para 

viabilizar operacionalm~nte o esquema P.C. As falsidades ideológicas 
e -materiais perpetradas com o espürio propósito de sonegar ao fisco 
e- ocultar a origem das receitas teriam sidoimpos_síveis sem a coni
vência' dessa instituiçao financeira,. 

1.3.1 - AS RELAÇÕES ENTRE AS EMPRESAS DE PC E AS CONTAS uFAN

TASMAS" 

Um dos exemplos mais relevantes das relações entre as contas 
fantasmas e as empresas de P.C. Farias está na operação de compra 
pela EPC dos conjuntos de escritórios ns. 161, 162, 163, 164, 171, 

172, 173, no 17 2 andar e 181 e 182 no 18 2 andar do Centro Empresa
rial Terra Brasilis, na Rua André Amp~re n 2 153/159, no Ibirapuera, 
em São Paulo. No documento de escritura, registrado no 1 2 Cartório 
de Notas da Capital, livro 2213, folhas 124 a 129, 159 a 165 e 166 a 
173, consta que esta transaçaofoi realizada através do pagamento de 
quatro cheques administrativos, um no valor de Cr$ 12.000.000,00, n 2 

000870, emitido em 07/12/90, Banco Rural, agência OD37; outro de Cr$ 
18.000.000,00, n 2 000.869, também na mesma data; o n Q 001D85, no va

lor de Cr$ 6.000.000,00 e o de n 2 001084 no valor de Cr$ 
10.000.000,00 estes emitidos em 20/12/90. O rastreamento destes che
ques pela própria CPI permitiu chegar à informação de que no dia 07 

de dezembro de 1990, José Carlos Bonfim emitiu o cheque n 2 010384, 

para a compra de um cheque administrativo nominal a Antonio Carlos 
Carvalho de Aquino e ainda um outro cheque n 2 010385, no valor de Cr$ 

18.000.000,00, , nominal a Wall' Empreendimentos e Participações Ltda. 
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No dia 20 de dezembro de 1990, foi :;mi t ido um cheque, desta meS'mã 
conta, no valor ;otal de Cr$ 86.700.JOO,00, para compra de três che
ques administrativos: um no valor de Cr$ 70.700.000,00 para a Low
bril; e outros dois no valor de Cr$ 10.000.000,00 e de CrS 
6.000.000,00, para Roberto Guido Sobrinho. O pagamento dos serviços 
notariais e de registro desta operaçao foi realizado por dois che
ques da conta "fantasma" de José Carlos Bonfim, do Banco Rural de 
sao Paulo: o primeiro, nQ 010381, no valor de Cr$ 1.025.874,05, em 
06/12/90, e o segundo de n Q 010402, no valor Cr$ 1.116.972,97, emi
tido em 19/12/90, nominais ao l Q Cartório de Notas da Capital, foram 
compensados em 06 e 20.12.90, respectivamente, na conta 008-07746-3, 

no Banco Mercantil de Descontos. 

A CPI tem registrados, também, pagamentos para a RD Engenharia 
e Construções Ltda, através de contas "fantasmas", após a realizaçao 
desta transaçao imobiliária. A conta "fantasma" de Flávio Mauricio 
Ramos, Banco Rural, agência 343- conta 36771771, emitiu os seguintes 
cheqJ,Jespara a RD Engenharia e Construções Ltda: n Q 024944, de 
01/04.91; no valor. de Cr$ 4.000.000,00, equivalente' a US$ 16,0 mil: 
cheque n Q052854, de 05/04/91, de 05/04/91 no.valor de Cr$ 800.000,00 

equivalente .a US$ 3 mil; cheque n Q 024944, em 23/04/91, no valor ~e 
Cr$ 4.000.000,00, equivalente a USS 15 mil: cheque n Q 025220, no va
lor . de. Cr$ 6.200~000,00, emitido em 06/05/91, equivalente a US$ 23 

mil;· ~heque n Q 058631, emitido em· 16!05/91; no valor de Cr$ 
5.000.000,00, equivalente a US$ 18 mil; cheque n Q 058669, em 
24/05/91, de Cr$ 9.000.000,00, equivalente a US$ 32 mil: cheque nQ 

060.360, no valor de Cr$ 17.500.000,00, correspondente a US$ 60 mil; 
cheque n Q 060421, em 20/06/91, no valor de Cr$ 3.000.000,00, equiva
lente a US$ 10 mil; cheque n Q 065701, em 26/06/91;'00 valor de Cr$ 
15.000.000,00,. equivalente a US$ 48 mil~ cheque n Q 065717, em 

27/06/91; no valor de Cr$ 6.000.000,00, equivalente a US$ 19 mil; 
cheque de 28/06/91 no valor de Cr$ 6.000.000,00, equivalente a US$ 
19.246,19; cheque nQ 068924 de 09/07/91, no valor de Cr$ 
13.353.331,10, equivalente a US$ 41 mil; chequen Q .053546, em 

29/07/91" no valor de Cr$ 5.000.000,00, equivalente a US$ 14 mil: 
cheque n Q )073599, de 12/08/91, no valor de CR$ 5.849.764,89, equiva-
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lente a US$ 16 mil; cheque n9 026382, no valor de Cr$ 600.000,~ 
equivalente a US$-r,6 ~il ~ o cheque n Q '078127, de 16/09/91, no va
lor de Cr$ 3~416.150,00, equivalente a US$ 8 mil totalizando, apenas .. 
nestas parcelas, o equivalente a cerca de US$ 349 mil. 

Foram as contas "fantasmas", por conseguinte, que assumiram to
dos os encargos financeiros claramente vinculados à transaçáo de 
compra da sede da EPC em S&o Paulo, no edifício Terra Brasilis. 

Outro elemento que revela como as contas "fantasmas" pertencem 
ao "esquema PC" é o movimento bancário permanente entre elas e as 
empresas de P.C. Farias envolvendo vultosas quantias~ 

.1. EPC, através da conta 102186-6 do BMC, agência CENTRAL-SP, 
fez os seguintes depósitos nas contas de "fantasmas": Flavio Mauri
cio Ramos, quatro cheques, no valor equivalente a US$ 67 mil: Carlos 
Alberto da Nobrega, depósito no valor de US$ 12 mil. O "fantasma" 

"-

José Carlos Bonfim, conta 01006101-2 no Banco Rural-DF, depositou 
trinta e seis cheques na conta da Brasil Jet, correspondentes a US$ 
1 milh&o e 600 mil. Na conta da EPC, o.volume de seus depósitos che
ga .8 US$ 1 milh&ó e 600 mil. A generosidade do "fantasma" José Car
los Bonfim regalou funcionários das empresas de P.C. Farias como 
Jorge Bandeira, de Mello, que 'recebeu oito cheques, equivalentes a 
US$ 13 mil, George. Ricardo Melanias, Rosinete Silva de Carvalho Me
lanias e Marta Vasconcelos. 

A conta do "fantasma" 'Carlos Alberto da NÓbrega depositou quin
ze cheques que totalizam o equivalente a US$ 542 mil em beneficio da 
Brasil-Jet; e dois' cheques equivalentes, a US$ 180 mil para a Gráfica 
e Editora,Tribuna-Ltda,e doze outros cheques, equivalentes a cercai 
de US$ 120 mil para a Mundial .Aerotaxi. O 'executivo da Brasil-Jet 
Jorge. Bandeira de Mello, recebeu igualmente recursos dessa conta. 

A conta do ~fantasma" Jurandir Castro Menezes, n9 ~1000207-1 

do Banco Rural, ~gência Brasília, depositou ~ete cheques correspon
dentes a US$ 278 mil para a Brasil- Jet, entre os meses de fevereiro 



282 

e maio de 19~2. O s~gurança de P.C. Farias, Flavio·Almeida S. Jr., 
re~ebeu desta con~a três cheques' correspondentes a US$ 8,3 mil. 

A conta do "fantasma" José Carlos Bonfim, no Banco Rural, agên
cia sao Paulo, n Q 01.00039-5, depositou, na conta corrente da EPC 
Ltda., n Q 05392675 do Citibank, o ~quivalente a US$ 4 milhões e 500 
mil, através dos cheques, n Q 001997, qe 01/10/90, no valor de, Cr$ 
38Q.0~6.994,OO e',' o de nQ 00~298, ,de 11/09/90, no valor, de Cr$ 
500.000,00. Outro beneficiário dessa conta foi o Sr. George Ricardo 
Melanias, que recebeu cinco cheques no total equivalente a cerca de 
US$ 12,2 mil. 

A cpnta do, ",fantasma" Manuel, Dantas Ar,al.,ljo, no Banco Rural, de
posit,Qu", ,nas coni;as da EPC, entq~ 1~/09/9l: ,e 3/02/92, a quantia de 
Cr$ 3,~4.690.443,QO, correspondent;e ,a US$ 696 mil. Para a Brasil-Jet, 
osde~6sitos alcançaram o ,valor de Cr$ 486.449.000,00, equiv.alente a 
US$ 596,9 mtl. Os funcionários Luiz Otávio Gomes Silva e Rosinete 
Carvalho ,Melanias, também, receber,am recursos. '.E;s,ta ,'úl t ima., ,Cr$ 
25.0QO.qaO,OQ.,equivalent,-a US$:aJ~~ mi~. 

,As contas qo, " fantasma" Flávio Maur ício Ramos revelam uma gran-, 
de inti~idade, bancária Gom as .empresas.e funcionários do Sr. P.C. 
Farias. Da conta do "fantasma" Flávio M. Ramos e/ou ~osi.mar .~. Q-e 

Almeida, n Q 01.000394-7 do Banco Rural, sairam valores equivalentes 
a cerca de US$ 3 milhões e 196 mil, para as contas da EPC, entre ja
neiro e novembro de 1991 ~".A empresa Gráf ica ,e Edi tora de Alagoas re
cebeu o equivalente a cerca de US$ 1 milhao e 17 mil. Da generosida
de desse "fantasma" beneficiavam-se tanto o pr6prio Sr. Paulo César 
Cavalcante, Fal' ijas (cerc~, de US$ l,~ç ,3,'mi 1) ,COmO ,~l'gl\ns '~~ 's,eus fun
cion.ár~Qs: RQ~inet.e Me.l~n~as (Q'S$,l3 ,.~ -mi,ll; ,.Jorg~ 'Wa,ldério. Ten6rio 
Band,e i Fa ,de -Mello (US$ ,7" 2 mil),. PauloJ:~ci~to do ,Nascimento (US$ 
41,2 "mip, George Melanias, (US$ 10,2 mil) e Luis Otávio Gomes (.U5$ 
13,8 mil). 

Nítida característica da solidariedade en're as contas "fantas
mas" é a extraordinária comunicaçao financeira entre elas. A título 
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de exemplo. o "fantasma~ José Carlos Bonfim depositou dois cheques 

na conta de Flávio Maurício Ramos (cerca de US$ 254 mil). O fantasma 

Carlos Alberto da NÓbrega brindou Flávio Maurício Ramos com cerca de 

US$ 50 mil, e Jurandir Castro Menezes, com cerca de US$ 32,5 mil, 
que, por sua vez, passou a Carlos Alberto da NÓbrega cerca de US$ 
536 mil e US$ 23,4 mil a Flávio Maurício Ramos, que, de sua conta no 

BMC 1394-7, descarregou nada menos que o equivalente a cerca de US$ 
755 mil na conta de José Carlos Bonfim e cerca de US$ 137 mil na de 
Manuel Dantas Araújo. 

Evidência adicional do volume carreado pelo "esquema PC" fica 
manifesta no auto beneficiamento dos "fantasmas": saques "para si 
mesmos", na boca do caixa, de somas astronômicas, ou endossados para 
depósitos em conta~orrente (o que os fez valer como se ao portador 
fossem), ocultand~, destarte, a identidade dos beneficiários. pode
se observar: contra a conta do "fantasma" José Carlos Bonfim foram 
emitidos cento e onze cheques para ele mesmo, no impressionante va
lor de US$ 7 milhÕes e outrOs 'vintee cinco cheques no valor de US$ 
3 milhÕes para a "abantesma" Regina silva Bonfim co-titular da conta 

Nas contas de Flávio Maurício Ramos, tal alquimia destilou o as

sombroso valor de algo em torno de US$ 7,5 milhÕes. Manuel Dantas 
Araujo, mais modesto, nao passou de poucos Cr$ 150.130.359,71 (cerca 
de US$ 257 mil). 

1.3.2.0 Sr. P.C. FARIAS E AS CONTAS FANTASMAS 

o empresário'Paulo césar Fari~s titereava os "fantasmas" cria
dos por seu "esquema~, 'nao apenas através de suas empresas e funcio
nários, mas também de maneira direta. Suas eriaturas espectrais re
tornaram ao criador algo em torno dê US$ 186 mil diretamente (contas 
de Flávio Mauricio Ramos, do Banco Rural e do BMC) e assumiam, fi

lialmente, o aluguel de sua residência em sao Paulo. 
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S.ua secretária e procuradora, .Rosinete, Melanias assinou, em "-U;pa: 

de julho ~e 1991, contrato de comodato entre a EPC e Luiz Misasi 
R.G.: 746.822-SS~), proprietário do imóv~1 situad~na rua Miranda 

Guer~a, n" 572, Jardim Carneiro, com duas casas edificadas para ser

virem, de residência para o Sr. Paulo César Farias. O contrato de 10-

caça0 propriamente dito foi firmado ent~e o Sr .. L~iz Misasi e o em

presáriona condiç~o de diretor pres~dente da EPC, em 22 de julho de 

1991. 

Os pagamentos das despesas referentes ao aluguel desse imóvel 

foram realizados por cheque.s emitidos por "fantasmas": no .dia 28 de 

feverei ro de 1992. o "f,an.tasma" Jurandir ,Ca.str;o, ,Mejlezes (,Banco R1,lral 

sao Paulo) emitiu 9~heque n" 7734~9~ no.va19r de Cr$ 1.310.40Q,~O,. 
para pagamento de despesas do imóvel, como registrado no aviso de 

lançamento em conta corrente da Misasi' Corretora de Valores S/A, n" 

3179/92. Operaçêo semelhante ocorreu,em6.rle abril de 1992 com, o 

cheque n" 863188, no valor de Cr$ 2.066.326,16, como contrapartida 
do aviso de lançamento n" '5529/92. Nesse mesmo dia, outros dois che

ques,: um ~o~ dat;:i Qe. 28 de. abril de 1992,. n" 863?27, no. valor de Cr$ 
2.58:;1..873,94, para saldar o aviso de. lançamento. n" . .6.404/92; e. o.utro, 

. .. • I· j \, •• 

n" 867483'r no valor de Cr$" 1.70.3.520, DO" com, data. de. 0,4 .de. maio. de 

1992, relativ~ ao. a~iso de lançamento n" 6847/92. 

, ,As. ~esp,esas, com os. seryiçai 6 da., casa e·, com ,água, luz,,' tele,fone r. 

manutença~ . e ,rel?aros foram, sucessivamen.te" "pagas por cheque,s do 
"fantasma" Flávio Mauricio Ramos: n" 000078, de 25 de setembro de 
1991, no valor de Cr$ 457.769,25 (aviso de lançamento n" 9994/91); 

n" D267172, de 03 de julho de 1991, .no valor; de Cr$ ~8e~305,40; n" 
. . 

0657;L5, de ;28 Qe,junho de ~9.91, no, va;Lorde,Cr$ 167.788,1,1 (avi.so de 

lançamento n" 6593/91); n" 073526, de 24 de julho de 1991, n~ valor 

de Cr$ 334.395,01, (aviso de lançamento n" 7713/91), n" 000095, de 

23 d~ outubro. de 1991, nO.vplor de, Cr$. 575 .• 054,,25. (aviso de. lança

mento n" 11172/91); n" 000136, de 18 de dezembro de 1991, no valor' 
. . 

de Ç,r$.)'.490.415;8~00 (aviso q,e la~çaQ1ento. o" 1.33~3/91); n" 00051, de 

23 d~~gpsto de 1~91, no valor de Cr$ 558.600,00 (,visQ de lanç~men

to nS! 8~46/91):. n" 0000,43:, de 0,6 de. agosto, çe ,1991, no . valor de 
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Cr$355.554,76 ~~viso de lançamento n Q 8313/91): nQ 000062, 03 de se,;;;; 

tembro de 1991, no valor de Cr$ 405.383,64 (aviso de lançamento n~ 

9531/91); n2 000216, de 31 de janeiro de 1992, valor de Cr$ 
8.533.531,55 (aviso de lançamento n 2 2033/92): n 2 000082, de 02 . d_ 
outubro de 
10438/91); 

1991, valor de Cr$ 405.508,40 {aviso de lançamento n9 

n 2 000106, de 04 de novembro de ~991, no valor de Cr$ 
584.518,28 (aviso de lançamento nQ 11687/91>.. A responsável pelos 
pagamentos, em nome da EPC, segundo as cobranças da Misasi Corretora 
de Valores S/~, foi a "Sra. Rose". 

Os "fantasmas" Jurandir Castro Menezes, conta n2 01000207-1 do 
Banco Rural/DF, e Flávio Ha~r1cio Ramos pagaram para a Misasi o 
equivalente. a US$ 5,5 mil e US$ 8,5 mil, respectivame-nte. 

1 .. 3,,3 O PBRFIL E A IDmfTIFI~çAo OOS FANTASMAS 

Entre as contas de "fantasmas" ~nalisadas pela Cpl, a de josê 
Carlos· Bonfim é a mais antiga e a que movimentou o maior volume ·d.e 
recursos. Do mesmo titular foram identificadas e investigadas às 
contas nos bancos: BMC, n Q 010066035-5: Banco Rural, número 
01000039-5, (agência Av. Paulista), outra .~a agência Consolação; n9 

01.012329~7 (agência, Salvador); nQ 01006101-2 (agência DF)~ ·Estas 
contas movimentaram a estupenda Quantia d'e, aproximádamente, OS$' 
40,8 milhões. 

Estas contas do "fantasma" acima referido, principalmente as de 
SP e do DF desempenharam importante papel no financiamento das elei":' 
ções de 1990. 

No total, as contas do "fantasma" Flávio MauriciO Ramos,· in
cluindo as transferências entre suas contas, receberam como créditos 
o equivalente a US$ 41,6 milhões, entre fevereiro de 1991 e junho de 
1992; as dos "fantasmas" Jurandir Castro Menezes e . Manuel Dantas 
Araújo receberam algo como US$ 2,4 milhões e US$ 17,7 milhões, no 
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periodo de setembro de 1991 a março de 1992, respectivamente; a 6e 

Carlos Alberto da NÓbrega recebeu aproximadamente US$ 4,5 milhões, 

entre dezembro de 1991 e junho de 1992; a de Francisco Silva (desco

berta na última fase dos trabalhos da CP!, aberta no Banco Rural de 

Salvador e transferida para á agência Ó37-SP, número 01.000461-7 

(CPF 220.008.365-34), com o antigo endereço das empresas de PC: Rua 

Ramos Batista, 152, 6~ andar, São Paulo}, recebeu cerca de US$ 1,5 

milhão, entre agosto de 1991 e fevereiro de 1992. 

Ao finai do prazo da CP!, materializou-se novo "fantasma": Car

los Castilho. Sua conta, no Banco Rural/DF, com o CPF 018.022.837-49 

e número 01.006.307-4 registra o endereço CLS 203, Bloco C, Loja 

33, Brasilia, movimentando apenas depósitos da Brasil's Garden e be

neficiando, com cerca de US$ 119 mil, exclusivamente Jorge Waldério 

Tenório Bandeira de Mello e Ricardo Campos da Costa Barros. 

Laudos grafológicos permitiram identificar alguns operadores em 

que se encarnavam os fantasmas: Jorge Waldério Tenório Bandeira de 

Mello assina por José Carlos Bomfim, Flávio Mauricio Ramos e Fran

cisco Celso Ramalho Lins; Rosinete Carvalho Melanías, multivalente 

poligrafa, assina por Flavio Mauricio Ramos, Manuel Dantas Araújo, 

Rosalinda Cristina de Menezes, Regina Silva Bomfim e Rosimar Fran

cisca de Almeida e preenche os cheques de Francisco Sílva; Giovani 

Carlos Fernandes de Melo assina por flavio Mauricio Ramos e Carlos 

Alberto da NÓbrega: Marta de Vasconcelos Soares assina por Regina 

Silva Bomfim e preencheu vários cheques de José Carlos Bonfim e Fla

vio Mauricio Ramos, inclusive o cheque que pagou a Fiat Elba regis

trada em nome do Presidente da República; Severino Nunes de Olivei

ra, executivo da Verax, assina por Honório xavier da Silva e Juran

dir Castro Menezes. Surpreendentemente, malgrado especifica legisla

ção, cheques com assinaturas trocadas foram pagos peios bancos. 
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1.3.4 A ORIGEM DOS RECURSOS DO "ESQUEMA PC" .E DAS CONTAS "FAN 

TASMAS" 

o rastreamento das vultosas movimentações financeiras permitem 

constatar que sua origem está em contas de "doleiros", como Jorge 

Luiz Conceiçao, número 03/004-2, Bradesco,agência 3.023.6-RJ, CPF 

447.846.357-34 (entrementes encerrada, por irregularidades, pela Au

ditoria daquele Banco), que passou à Brasil-Jet valores totais que 

correspondem a cerca de US$ 948,7 mil; à EPC, Cr$ 200.000.000,00 

(US$ 604,6 mil); à Gráfica e Editora Tribuna de Alagoas, Cr$ 

430.000.000,00 (US$ 134,8 mil)~ a Ana Acioli, sob a alcunha de Maria 

Gomes, Cr$ 53.548.000,00 (US$ 18,9 mil); ao CapitaoDário Cesar Bar

ros _Cavalcante, também conhecido como Cesar Barros, Cr$ 

60.000.000,00 (US$ 17,4 mil); a Jorge Waldério Tenório Bandeira de 

Mello, Cr$ 2.530.982,00 (US$ 1,7 mil); a Roberto Carlos Maciel Bar

ros, Cr$ 10.000.000,00 (US$ 2,9 mil); aos "fantasmas" Carlos Alberto 

da NÓbrega, US$ 611 mil, Flavio Mauricio Ramos US$ 3,3 milhões; a 

Jurandir Castro Menezes, US$ 517,8 mil e Manoel Dantas Araujo, US$ 

1,5 milhao. Transferiu, também para José Carlos de Castro Martinez, 

dono da Rede OM de Comunicações, US$ 327,9 mil, para José Roberto 

Nehring Cesar e Pedro Nehring Cesar. Cr$ 220.000.000,00 (US$ 260,1 

mil) e Cr$ 1.015.000.000,00 (US$ 287 mil), respectivamente; para Vox 

Populi, Cr$ 88.200.000,00 (US$ 41,3 mil). 

1.3.5 O PAPEL DOS "FANTASMAS" NOS GASTOS PESSOAIS DO PRESIDENTE 

COLLOR E DE SUA FAMíLIA 

Das declarações coligidas e das investigações levadas a termo 

sobre.as contas bancárias, obtém-se o seguinte quadro de transferên

cias de "fantasmas"; 

para a primeira-dama Rosane Malta Collor de Mello, Cr$ 

1.000.000,00 (US$ 1,3 mil) de José Carlos Bonfim; 



288 

para a ex-cônjuge do Sr. Presidente da República, Celi Eli

sabeth J. Montei!"o Carvalho, cerca de US$ 26 mil, de Manoel Dantas 

Aréfújô" ,'cerca de US$ 8,3 mi 1 de Flavio M. Ramos' e' cerca de USS 7,3 

mtl,deJurandir Castro Menezes: 

para Ana Acioli: cerca de US$ 248,1 mil de Flavio M. Ramós 

e/ou Rosimar F. de Almeida, cerca de US$ 102,7 de José Carlos Bon

fim~. cerca d~',USf 43,1 mil de Jurandir Castro Menezes, cerca de USS 

134. 'mil. dé, Manoel 'Dantas Araujo. 

1'.;3.6 'A IDENTIFICAÇÃO OOS DEpÓSITOS NA CONTA DE ANA ACIOLI :"NOVA

MENTE, AS CONTAS "FAN'l"ASMAS li' , 

Todos os depósi tos apresentados como em dinheiro ' origina:v'àm~se 

de cheques nominais sacapos do caixa da própria agência das contas 

"fantasmas" e imediatamente lançados como dinheiro na conta da favore

cida. O rastreamento conf i rmaqus' a. f'Cln,te' 'de: suprime'r1to 'dessas' co'ntas 

foi, ao longo de todo o período, o "esquema PC", através das empresas 

ou dessas contas. Dentre as múltiplas operações examinadas à sacieda

de e' ".ad'nauseam, cita-se novamente ,o' exemplo' de José "Carlos 'B-óhfim 

que, ,ent're' 22.'08.190 e 16.03.91, dépos-i,tou ,Cr'S' ,97~88'O;,O'(m;OO (na:ó- cor

rigidos) • 

Car'a:c,te'riz-am ' :esta's ',ol,j'erações,' que se' repetem para outros genero

sOS;' "Lfa11tasmas,II ; ',O procedimento 'de saques 'em' horas det'erminadas''e de

pósitos ,na corit'a 'de Ana 'Âcioli, no' 'minuto subseqüente. 

A CPI trabalhou com três contas - no Bancesa, no Banco Rural e 

nO,rBMC/- da'seG~re:tária do",Presidelite 'da Re!púb'l-ica, Ana A'ciolI,'que' pa

ga.v-a'", at,ravés','dé,l'as ,os ,ga"stos pessoais do Presidente e' de sua 'famí

lia. 
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Estas corrtas movimentaram um total de cerca deUS$ 2 milh4es'" 
370 mil, bene,titiando igualmente a Sra. Rosane Malta Collor de Mello, 
a Sra. Leda Collor de Mello, a Sra. Celi Elisabeth Monteiro de Carva~ 
lho, o Sr. Cláudio Francisco Vieira, a Sra. Maria lzabel Teixeira, a 
Sra. Elizabeth Luporini, o Sr. Dario B.Cavalcante, o Sr. Francisco 
Eriberto F. França e o Sr. Berto J. Mendes. 

,Segundo depôs o Sr. Eriberto França, levou ele à CVP, concessio:
nária Fiat, no Distrito Federal, o cheque administrativo do BaneoRu
ral,· para pagar o Fiat Elba comprado para o Sr. Fernando Affonso Colo:
lor de Mello. Apurou a CPI trátar-se do cheque de n Q 2800, no valor de 
Cr$ ,~ •. 580.967,.02·",comprado, naquela instituição bancária, com o cheque 
n Q 443414, de valor rigorosamente idêntico, emitidQpelo "fantasma" 
José Carlos Bonfim, em 05 de abril de 1991, contra a mesma agência do 
Banco Rural. O cheque administrativo foi depositado na conta daPiat, 
na agência 02896, do Bamerindus. 

·1.3.1 OS, .F~ASMAS . E. ABRA:SIL' S, GAROEM 

, Diligências efetuadas .pela Comissão, para apurar o ramo de' ativi
dade dessa obsc-ura empresa, ,revelaram que seu principal cliente. alJ' 
Brasília, senão o único, era o Sr. Presidente da República. A 'patti.r 
de 1990, paSSa ela a ser aquinhoada com vultosos pagamentos, que se 
descobriu corresponderem ~. contraprestação de',-serviços 'de mel'horias !la 
Casa .. da. Dinda. Re.cursos .providos por "fantas.mas" promoveramsubstan~ 
cial e súbita prosper~dade da. empresa: José Carlos Bonfim (US$ 170,2.' 

mil) e Flávio Maurício Ramos (US$ 1 milhão e 420 mil). 

As. contas bancárias d.es·sa empresa e de seus s6c,{o's, propri"etário5,. 
exam~nadas até a c~mcl.usão dos trabalhos, rec.eberam,ademais, um totai. 
de, aproximadamente, USS 11 milhões e 180 mil. 

A citada reforma ensejou o r"ecebimento, pela Sra. Maria Inbêl 
Teixeira, responsável pela decoração e pela aquisição dos m6veispara 



a Casa da Dinda, de US$ 598,8 mil da EPC, US$'167,5 mil' da Brasil-Jet, 
do "fantasma" - José Carlos Bonfim US$ 106,7 mil ~de Ana' Acioli· US$ 
197,8 mil, totalizando cerca de US$ 1 milhao e 70.mil. 

Acerca da possível origem destes valores, fez-se perguntas, no 
depoimento de 30 de julho de 1992, ao Sr. Cláudio Francisco Vieir~ que 
respondeu, curiosamente, nao ter determinado ao Sr. Najun Turner dep6-
sito algum na conta da Sra. Maria I'sabel Teixeira. 

Os diversos fornecedores da citada reforma tiveram suas 
quitadas por pagamentos da Srâ. Maria Isabel Teixeira e dos 
meiros e desprendidos "fantasmas", num total aproximado de 
mil. 

faturas 
já costu
US$ 190 

A respeito do valor total da. operações da Brasil's Garden na Ca
sa da Dinda é preciso acrescentar que o paisagista José Roberto Neh
ring Cesar se propôs a depor perante a CPI, bem como a entregar todos 
os documentos 'contratuais e contábeis que tem em seu poder. Para esse 
efeito, um de seus advogados, Dr. Galba Menegale, entrou em contato 
'comoSenador Maurício Corrêa, com o qual combinou um 'encontro preli
minar, na casa do aludido advogado, com a presença do mencionado Sena-
60r, dos irmaos Nehring Cesar e do pai deles, Vilela Cesar. 

l,n'felizmen'te, ao encontro s6compareceu Vilela'Cesa-r, pois os ir
maos Nehring Cesar dirigiram-se' à Casa da Dinda, onde foram per·su·adi
dos a 'nao comparecer. Nao obstante isso, vile'la Cesar compareceu e 
narrou ao Senado~, na presença do Dr. Assu Guimaraes,'todos os trâmi
tes da relaçao da Casa da Dinda com a empresa Brasil's'Garden 

. ,o· Senador Maurício Correa fez relatório, com base'· nas declarações 
que presenciou diante do 'Dr. Assu Guimar·aes e do Dr. Galba Menegale, 
que, em síntese, afirmou a existência de um contrato entre o Sr. P.C. 
Farias e a Brasil's Garden para efetuar obras na Casa da Dinda,' cujo 
valor total alcançava o montante de US$ 10 milhÕes. ouvido, Assu· Gui
maraes confirmou o teor das declarações prestadas pe.lb Sr. Vilela Ce
saro Verifica-se, do depoimento do Dr. Galba Menegale, que, alegando 
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sigilo profissional, preservou seus clientes., limitando-se apenas a 

confirmar o encontro do Senador Mauricio.Correa e do Dr. Assu Guima

raes quando lhes foram relatados os fatos acima. 

ponde se conclui que realmente as obras de jardinagem, constru
ções, melhorias e reformas da Casa da Dinda foram pagas pelo Sr. Paulo 

César Farias, sendo que a CPI constatou, mediante análise de parcelas 
das informaçÕes bancárias disponiveis, que foram transferidos à Bra
sil's Garden valores correspondentes a um total aproximado de US$ 2 

milhO~s e 950 mil, assim distribuidos: 

Da Brasil-Jet para a Brasil's Garden (CC 100.656-6 / BM 
029): a) transferência de Cr$ 30.000.000,00 (US$ 420.403,59), no dia 
07.08.90; b) transferência de Cr$ 35.000.000,00 (US$ 489.578,96), no 
dia 3'0 •. 08.90, totalizando U5$ 909.982,55; 

- ':Da. EPC para a Brasil' s Gar.den (CC 06001108-9 / Banco Rural/DF): 
transJerência·d~ Cr$ 20.000.000,00 .<U5$ 302.617,64),·nodia 13.07'.90; 

":"' Da EPC ,para José Roberto NehringCesar (CC, 102.1.86-'6, I 'BMC ,-

025 btransferência de Cr$ 40.000.000,00 (U5$ 162.528,95) 'no dia 
08.04.91: 

- . De José, Ciulos Bonfim para' a Brasil' s Garden '(Banco Rural/DF): 
cheque.429.325, de 18.10.90, no valor de. Cr$ 10.OOfr.000,OO iUS$ 

105.229,93): n Q 429.335i de 24.10.90, no valor de"Cr$ 5.000.000~OO 

(USS" 50.403,23): de 31.10.90, no valor de Cr$ 5.000.000,00 (US$ 
.5.000.000,00 {US$ 47.223,27}: n Q 434.553, de ,21.12.90, no valor de Cr$ 

20.000.000,00 (U5$ 125.305,~3): n R 412.589, de 09.01.91, no valor de 
Cr$,Q-~000.000,QO,.<U5$ 27.552,76):n R 443.404,. de 04 •. 0.4'.91, no' valor de 
Cr$,l.4.000.000,00 (US$ 5,7.033,45), totalizando U5$ 412.748,07';. 

De José Carlos Bonfim par~ José Roberto Nehring Cesar (Banco 
Rur~l./J;)F): cheque n Q 437.065, de 24.01.91, no valor de Cr$ 

50.0,00')' .000,00. .(US$ 251.800,37); n R 412.675 ,i, de 22.02.91, no valor de 
Cr$ ,~O.OOO.OOO,OO (US$ 90.330,16); n R 412.591, de 16.01.91, no valor 



de Cr$ 2.000.000,00 (US$ 10.284,89), totalizando US$ 352.415,42; 

De Flavio 

ral/SP): cheque n Q 

(US$ 116.731,52); 

Maurício Ramos para a Brasil's Garden (Banco Ru-

024.951, de 24.04.91, no valor de Cr$ 30.000.000,00 

De' Flávio Mauricio Ramos para José Roberto Nehring Cesar (CC 

004.355"-6 - BMC - age 025): cheque n Q 000.004, de 24.05.91. no valor 

de Cr$ 25.000.000,00 (US$ 89.525,51); 

Da CC 01.000.394-7 - Banco Rural - age 037: cheque n Q 060.411, 

de 14.06.91, no valor de Cr$ 20.000.000,00 (US$ 67.597,26): n Q 

025~11, de 03.05.91, no valor de Cr$ 30.000.000,00 (US$ 114.534,42); 

n 9 052.825, de 26.03.91, no valor de Cr$ 30.000.000,00 (US, 

126.860,62); n Q 058.639, de 17.05.91, no valor de Cr$ 10.000.000,00 

(US$ 36.412,63); n Q b58.673, de 24.05.91, no valor de Cr$ 

10.000~000,00 (US$ 35.810,21); n Q 060.393, de 11.06.91, no valor de 

Cr$ 30.000.000,00 (US$ 102.838,34); n Q 026.163, de 02.07.91, no valor 

de Cr$ 30.000.000,00 (US$95.681,57); n Q 072.060, de 13.09.91. no va

lor de Cr$ 10.000.000,00 (US$ 23.501,21). 

De acordo com a documentaçêo bancária examinada pela CPI, pode-se 

estimar que o "esquema PC" transferiu, para gastos pessoais e familia

res do Sr. Presidente e de suas residências, um total aproximado de 

US$ 6,5 milhões, assim distribuidos: 

- Ana Acioli: US$ 2,37 milhões; 

- Brasil's Garden: US$ 2,95 milhões~ 

- Maria Izabel Teixeira: US$ 871 mil; 

- Rosane Malta Collor de Mello: US$ 43 mil; 

- Celi Elisabeth Monteiro de Carvalho: US$ 47 mil; 

- Berto José Mendes: US$ 81 mil; 

- Leda Collor de Mello: US$ 4 mil; 

- Dario Cesar Barros Cavalcante: US$ 17 mil; 

- Reforma do apartamento de Maceió: US$ 164 mil. 
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Há fortes indícios que o "esquema PC" procurou modificar sua for

ma de atuaçao após a CPI. Um exemplo disso é processo gradual de en

cerramento das contas desveladas (Flavio Mauricio Ramos: transferência 

de Cr$ 1.290.000.000,00 por cheques administrativos para a EPC). O ex

pedi,ente da compra de cheques administrativos parece generalizar-se,. 

1.3.9 O RELACIONAMENTO FINANCEIRO VASP/PC FARIAS 

t notório que o Sr. Paulo César Cavalcante Farias envidou esfor

ços para obter, da Presidência da Petrobrás, linha de crédito da ordem 
de US$ 40 milhões, sem juros, em troca da utilizaçao de combustível 

com 'exclusividade por um determinado período de tempo, ,em nome da.amt~· 

zade de mais de vinte anos, com aquele que veio a veQcer a concQrrên
cia, Sr. Wagner Canhedo. 

~demais, o amigo empresário beneficiou o Grupo Canhedo com subs

tanc~~sos mimos financeiros: de Flavio Mauricio Ramos, para a ViaçaQ 
Planalto - VIPLAN, cerca de US$ 3,9 milhões e empréstimo pessoal ,pata 

o Sr. Wagner Canhedo de cerca de~US$ 7,0 milhões. 

1.3.10 O RELACIONAMENTO FINANCEIRO RÁDIO E TELEVIsAo OM LTDA. 

COM P.C. FARIAS 

Constatou a CPI a existência de elevadas transferências financei

ras do "esquema PC" para pagamento das despesas decorrentes da compra 
da Rede de Rádio e Televisao OM Ltda: o "fantasma" Manoel Dantas Arau

jo amortizou dois empréstimos originariamente tomados pelo SBT~ 'objeto 

de cessa0 quando da venda da TV Corcovado para a Rede OM, com cheque 



nominal à CEF, identificado no endosso como destinado a tal operaçêo, 

no valor de Cr$ 2.500.000.000,00 (US$ 3,2 milhões); pagou à Rede OM a 

importância de Cr$ 64.875.000,00 (US$ 85,2 mil) e a José Augusto Mar

tinez de Souza, Cr$ 30.000.000,00 (US$ 30,0 mil). Flávio Mauricio Ra

mos transferiu para a CEF, em igual operaçêo, o valor equivalente a 

US$ 45 mil e, para o Sr. José Carlos de Castro Martinez, Cr$ 

1.364.324.244,14 (US$ 4,5 milhões); Jurandir Castro de Menezes deposi

tou, em beneficio de José Augusto Martinez de Souza, Cr$ 

143.300.000,00 (US$ 193 mil). O Sr. José Carlos de Castro Martinez re

cebeu, ainda, do "doleiro" Jorge Luiz Conceiçêo, Cr$ 117.600.000,00 

(US$ 328 mil). 

1.3.11 O RELACIONAMENTO FINANCEIRO PAULO OCTÁVIO/CONTAS FANTASMAS 

A empresa Paulo Octávio Empreendimentos Imobiliários, de proprie

dade do Deputado Paulo Octávio, recebeu, dos "fantasmas" Manoel Dantas 

Araújo e Flavio Mauricio Ramos o equivalente a US$ 1,3 milhêo. 

1.3.12 O ESQUEMA PC E AS CAMPANHAS POLíTICAS 

O depoimento do ex-deputado Sebastiêo Curió demonstra a partici

paçêo do "esquema PC" no financiamento de campanhas politicas através 

da operacêo de contas "fantasmas": José Carlos Bonfim o "apoiou" com 

Cr$ 10.000.000,00. 

Encontraram-se, também, depósitos da EPC e dos "fantasmas" José 

Carlos Bonfim e Flavio Mauricio Ramos na conta do candidado a deputado 

federal, em 1990, Daniel Tourinho, no valor aproximado de US$ 515 mil. 

José Carlos Bomfim agraciou o Sr. Ferreira Neto, em 1990, com Cr$ 

10.000.000,00 (US$ 123 mil). 
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Fatos de tal natureza merecem ser objeto de especi~l atenção por 

parte da Comissão que vier a estudar a reformulação da lei eleitoral. 

Fica evidenciado que o processo político no Brasil sofre indevida 

influência do poder econômico, cabendo coibir a prática. 

Pode-se bem supor que outros depósitos semelhantes possam tem si

do feitos por meio de chequ~s emitidos por José Carlos Bomfim e asse

melhados durante o período da c.ampanha de 1990. Essa delicada e impor

tante questão carece de investigação própri~. de que não se eximirá o 

Congresso Nacional. 

A Vox Populi-Mercado de Opinião, recebeu de Flavio Mauricio Ra

mos, Jurandir de Castro Menezes, Manuel Dantas Araujo e Jorge Luiz 

Conceição o equivalente a cerca de U5$ 940,3 mil. 

A Consuma Propaganda recebeu, de José Carlos Bomfim e Flavio Mau

ricio Ramos, cerca de US$ 462 mil, da EPC Cr$ 30.000.000,00 (U5$ 590 

mil) e da Brasil-Jet Cr$ 15.239.323,92 (U5$ 211 mil), somando US$ 2 

milhões. 

1.3.13 A GRÁFICA E EDITORA TRIBUNA DE ALAGOAS 

Pelo depoimento de Paulo César Farias, ficou a CPI sabendo que o 

empreendimento Gráfica e Editora Tribuna de Alagoas Ltda. foi finan

ciado com recursos do BNB. As investigações bancárias revelaram, con

tudo, que tal financiamento recebeu aporte de um imenso volume de re

cursos transferidos por "fantasmas" do "esquema PC": de Flavio Mauri

cio Ramos e de Carlos Alberto da NÓbrega cerca de US$ 1,3 milhão. 
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1..3.1.4 RELACIONAMEN"OO FINANCEIRO ENTRE O "'ESQUEMA pc'" E IHTE

GRANTES DA EQUIPE DA EX-MINISTRA ZÉLIA CARDOSO DE MELLO. 

Além de Carlos Henrique Leal de Morais, sócio da ex-ministra Zé

lia Cardoso de Melo na empresa de consultoria ZLC, que recebeu o equi-. 
valente a US$ 36 mil da EPC, constatou-se haver elo entre o "esquema 

PC" e a antiga equipe econô.mica: o assess.or João Carlos Frei tas Camar

go recebeu, de Flavio Mauriçio Ramos'e de José Carlos Bomfim, cerca 

de US$ 236 mil; o Sr. José Max Reis Alves, outro assessor da equipe 

econômica, que exerceu o cargo de Chefe de Gabinete da Ministra da 

Economia, Fazenda e Planejamento, no final de 1990,.<ecebeu 'da Brasil

Jet Táxi"Aéreo Ltda. e de José Carlos Bomfim, o equivalente a US$ 53 

mil. 

Cabe destacar, ainda, que Flavio Mauricio Ramos e José Càrlos 

Bomfim, transferiram para a Academia de Tênis de Brasilia ou para seu 

proprietário, Sr. José Farani, cerca de US$ 118 mil. 

Ao encerrar-se os trabalhos ~a CPI.·foi detectada, em 19.08.92, 

uma cqnta corrente no BCN, agência do Rio de Janeiro, em nome de Ce

ledoni'o Espindola Figueredo, recomendável seria que o Ministério' Pú

bli60 Federal, com o concurso do Banco Central do Brasil, procedesse a 

éompleto rastreamento das origens dos créditos e dos beneficiári::>s de 

seus saques milionários. Somente no período de maio a julho de 1992, 

foram girados mais de US$ 6 milhôes. Co~ulta à polícia Federal, em 

Ponta Porã (MS), revelou que o endereço'e o telefone fornecidos ao 

BCN, na ficha de abertura da conta, não conferem e que, nessa cidade, 

não há quem conheça o referido cidadão; temos nesses indícios funda

mento para supor que se trata aqui de nova conta "fantasma". Como o 

"doleiro" Jorge Luiz Conceição tinha estreita relação com o Sr. Cele~ 

donio E. Figueredo, é intessante verificar se a conta referida não te

ria relação com o "esquema PC". Caso contrário, há suspeita de envol

vimento com o narcotráfico ou de lavagem de dinhe~ro de quem vive à 

margem da lei. Essa conta corrente leva-nos, ainda, a sugerir uma re

visão das normas das contas da modalidade CC-5, como é o caso desta, 

instrumento corriqueiro nas operações de evasão de divisas. 
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C A P t T U l O I X 

A OPERAÇÃe URUGUAI 

Na ediçao da revista Isto t, n2 1187, datada de 01 de julho, 
mas nas bancas desde o dia 27 de junho, veio a público uma reportagem 
de enorme repercussao, tendo como centro as declarações do motorista 
Francisco Eriberto Freire França (documento anexo). 

A denúncia-principal fundava-se em depósitos feitos pelo Sr. 
Paulo César Farias na conta bancária da Sra. Ana Maria Acioli, que 
efetuava com esses recursos os pagamentos das despesas pessoais do 
Presidente da República e de sua família. 

No dia 28 de junho, um domingo, o Presidente da República, 
que estava em Las Lefias, Argentina, voltou ao Brasil e, depois de reu
nir-se com alguns Ministros na Base Aérea de Brasília, anunciou para 
dentro de 48 horas uma explicaçao. No dia 30 de junho, em rede nacio-
nal, 
dos, 
qual 

o Presidente fez um longo discurso, precedido Ide três comunica
lidos por um locutor. O primeiro, da Sra. Ana Maria Acioli, pelo 

ela dizia entre outras c;:oisas (documento anexo): 

IIJ Dentre minhas funções de absoluta confiança do 
Exmo. Sr. Presidente da República, realizo os pagamentos de 
caráter pessoal daquela autoridade, que faço há mais de dez 

anos. 

bJ A fim de exercer minhas funções, especificamen-

te a reali zaç§o de despesas pessoais do Exmo. Sr. Presidente 
da República, fazia, sempre que necessário, o levantamento 
das necessidades do mesmo e solicitava os recursos, apemu, 

lli somente 
secretário 
que, como 

f. exc1 us; v amente, !!l Il.!:.... CT áudi o V_li} ra, 
, parti cul ar do presidente e, portanto, a 
seria natural, geria as finanças do Dr. 

entlo 
pessoa 

Fernando 
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aquele 

Coll or de Me 11 o. 

c I A cada um de meus pedidos, como acima exposto, 

o Dr. Cláudio Vieira providenciava o necessário suprimento 
de fundos, todos, segundo sei, oriundos dos recursos pes-

soai s do Exm Sr. Presidente 
mento do referido Dr. Cl áudi o 

e que estavam 
Vieira. 

sob o 

Um segundo comunicado do banco Bancesa, afirmava 

momento, nao havia sido encontrado qualquer depósito 

gerencia-

que 

do 

até 

Sr. 

Paulo Cesar Farias, da Brasil Jet e da EPC na conta da Sra. Ana Marii 

Acioli, mas que a pesquisa continuaria; e, finalmente, um comunicado 

do Sr. Cláudio Vieira, vazado nos seguintes termos: 

Desde o último final de semana a NaçUo tem 
sido surpreendida e sobressaltada com notf ci as, no mf-

nimo fantasiosas, sobre a conta corrente da Sra. Ana 
Acioli, secretária executiva do Exmo. Sr. Presidente da 
Repúbli ca. 

Devo esclarecer a questUo na parte a mim con-
cernente: há anos, enquanto advogado, colaborador e as-
sessor do atual Presidente da República, Dr. Fernando 
Affonso Collor de Meno, U11.l1P. v..fiinando H.l!..u lJ!.ll.. 

aol i cacÕes f i nancei ras. Por ve,:'e!s, executando-as e até 
~erindo-as. ocasiona7mente, merecedor que fui da con-
fi ança de S. Exa. durante o te!llpo em que estivemos jun-

Enquanto aerenciava 1Ai1 recursos. fi-lo !Q 

meu a7vedrio. Durante esse tempo, com os resultados fi-
nancei ros ori gi nados de ta; s recursos, supri a conta 
corrente bancária de Da. Anil AcioTi, objetivando a rea-

l i zação de despesas de caráter pessoal do Exmo. Sr. 

Presidente da República. Quando necessário e no foro 
. apropriado apresentarei 8 documentaçuo solicitada. 
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\ 

, \ 
sua mani festação o Presidente af\i rmou, entre outras eôi-

\ , ' \ 
\ \ \ 
\ \ 

\ \ 

E vamos logo a um\ ~)(emp7 0\ dessas imposturas, 
que lançam à opiniBo pública. Chegar'im agora ao cúmulo 

de dizer que as contas da mi nlla casa, \sa que pertence 
à minha famf7ia há 25 anos, nBo sBo paga\ por mim e sim 

pelo Sr. Paulo César Farias. ~ 

Para .e s 58 eonel u Slo grote sea , v i 0\-se o si-
gi7 o bancário e distorceu-se o resu 1tado da \ vi 07 aç~o. 
Usaram-se i denti dades f a 7 sas , ali ci aram-se pe\sonagens 
duvi dosas, numa onda cujl! único objetivo é o ~ at; n-
gir, com pretensas provas ou declarações levianas, o 
chefe 
geu, 

do governo, o primeiro Presidente 
depoi s de quase 30 8nos. 

\ 
que o povo\ e 1 e

\ 
\ 

'\ 
essa. i ntri ga da Casada Di nda nSo 'tem 

\ 
AT i ás, 

o menor sentido. Pensem bem: se eu quisesse morar \de 
\ 

graça, 110m tudo pago, estar1a morando no PaI áci o da MI, 
vorada, pois como sabem, o Presidente tem o direito de 
viver 7 á, com tudo custeado pe 70S cofres públicos. 

E, mais adiante: 

Falam muito de minhas ligações com o empresi-
rio Paulo César Farias. Ele é uma pessoa muito conheci-
da em AI ag08s e no Paf s. 00; s de seus i rm§os tem manda-
tos eletivos, um é deputado federa 1 e outro vereador, 
tendo am; zades em todos os setores da vida nacional, 
coi sa que agora muitos querem desconhecer.. De f ato, co-
mo já afirmei, ele participou de minha campanha eleito-
ra 7 e ne 1 a teve atuante presença. Por seu i ntermédi o 
conheci lideranças poTfticas,. empresariais e indus-

triais. 



Agora, é preciso, mais uma vez, fi: 

o seguinte: 8 vinéu1açlo comigo terminou com o fill 
cSllpanha eleitoral. Depois de minha posse, deixei de 
ser () Fernando e passei B ser o Presidente Repúb7i-
CB, dedicado totalmente IJ minhas atividades de gover-
nante. E somente a e 7 as, todas as horas do meu di 8-a-

diB. 

mBis 
o cargo que ocupo, 

deixe de"agir e pensar 

mi nha gente, exige que ja-

como Presidente da Repúb1i-
ca, Ilesmo com pessoas com quem tive conviv8nci a. 

Hi cerca de doi~ Bnos nlo encontro o Sr. Pau-
lo César Farias, nem falo com ele. Mente quem afirllB o 

contririo. 

Quero deixar claro, 
mantenho com o Sr. Paulo 

de UIlB vez· por todas, 
César FBri as 1 i gações 

que 
ell-

presariais 
benefi ci ar 

ou de qualquer outra 
a mim ou minha famOia. 

natureia, que possall 
Nunca o Butori zei ou 

a quem quer que seja a util i zar meu nome em assuntos do 
govern'o. 

Ao final de sua apariçao pública, o Sr; Presidente da Repú-
1 tou, de forma absoluta a origem dos depósitos na conta-cor

Di Ana Acioli: O Sr. Cláudio Vieira, e somente ele, teria 
o taIs depósitos. 

Tendo em vista a repercussao da acusaçao feita pelo Sr. Eri
"" o adiamento por 48 horas para o pronunciamento, J'i2Q.!. ~ Q Pre

Q ~ Cláudio Vieira nao trouxeram .ê. ~i~, .imediatamen

mês depois Q ~ Cláudio Vieira ofere~eu ª ~? 



2.. A VERSÃO DB CLÁODIO VIBIRA 

Em depoimento perante a CPI, em 27/07/92, o Sr. Claúdio 

Francisco Vieira apresentou sua versao sobre a administraçao de recur
sos financeiros pessoais do Presidente da República, Fernando Collor 
de Mello, e os depósitos provenientes de "contas fantasmas" em favor 
de Ana Maria Acioli Gomes de Mello. 

Primeiramente, referiu-se à nota pública'em que afirmara ser 
o gestor das contas e das aplicações financeiras do Presidente Collor~ 
"Vim para narrar os fatos que se originam de uma reportagem publicada 
por determinada revista e da declaraçao do Excelentissimo Senhor Pre
sidente da RepÚblica, que fez divulgar uma nota minha à imprensa, em 
que eu falava das atividades que sempre exerci junto ao cidadao Fer
nando Collor de Mello de gestor de suas contas, de suas aplicações fi~ 
nanceiras." (pag. 06 da transcriçao do depoimento de 27/07/92) 

A seguir informou que ,el;a portador de explicações e demons~ 
t~açao cabal de que as despesas ~essoais familiares:~da residência do 
Presidente da República eram efetuadas com recursos próprios do Sr. 
Fernando Collor, recursos estes mantidos sob a guarda dele, Cláudio 
Vieira (mesma página do depoimento). 

A origem, aplicaçao e transferêru:;ia destes reçurs9$ "for~ü 

assim explicadas@ pelo Sr. Vieira: 

li} 

Presidente 

de i ni ci ada a campanha do então candidato 

lica Fernando Co170r de 110. 

pessoas 

ais 

nanceira 

Ifuflis fmas dimensionar.am as ,,-fj,cessidades ird-

mesma. Houve démarches iu.nto a IJ,ma instituição ,ff.~ 

i a. Em 16 de janeiro de 1989, essa i i-
ç80 !'lanceira uruguaia abriu um.a~ Tinha de crédito de 5 

mil hões. O tomador de tal empréstimo foi o próprio Cláudio 

eira, na qualidade de gestor das finanças do então Gover-
nador de AI 8gDas. Registre-se desde logo que C7aúdio ir~ 
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fez questlo de frisar em seu depoimento . qU? nesta 
apareceri a de f ato como gestor dos interesses de 
Co 11 or, já que este era o verdade i ro benefi ci ári o 

operaçlo 
Fernando 

çlo. Justifica li interposiçlo de seu nome no negócio 

da opera
jurfdi-

co realizado em nome alheio peTa inconveniência de tornar 

ostensiva, em época de campanha eleitoral, a tomada de um 

vultoso empréstimo externo; 

bJ O contrato foi assinado pelo emprestador no 

Uruguai, e dois ou três dias após o Sr. Cláudio Vieira as-
sinou-o em Maceió; 

cJ Em abril de 1989, efetuou o saque de aproxima-
damente USS3.750.000 com a emisslo simultânea de nota pro-

mi ssód a no vaJor de USS5.000.000, avalizada pelos Sres. 
Fernando Co11or Ife )fe710, Luiz Estevão e Paulo Octávio;' 

ti J Os USS3 .750 .000 foram cambiados para NCz$ (Cru-
zados Novos) e ~razidos para o Brasil por responsabilidade 
do Sr. EmO i o bonifaci no, para serem entregues ao Sr. Najun 
Azário F7ato Turner, de quem o Sr. Cláudio Vieira comprou 
318 quilos de ouro. 

Com o apoio financeiro recebido, já então, por Collor, em 
sua campanha eleitoral, "os recursos do referido empréstimo foram sen
do destinados a partir de maio de 1989 para pagamento de despesas pes
soais de Sua Excelência, precisamente para o pagamento de obras auto
rizadas na residência presidencial, na residência particular" (pg. 09 
do depoimento de 27/07/92). 

Sempre que havia necessidade de' valores, o Sr. Cláudio Viei
ra os solicitavã a Najun Turner e este vendia parte do ouro, deposi
tando o equivalente em contas de Di Ana Acioli, do Sr. José César (Jo

sé Roberto Nehring César) e da empresa Brasil' s Garden (pg •. 09 do 
depoimento de 21/07/92). 
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Apenas '~om o noticiário sobre as inve~tigações da CPI é que 

o Sr. Cláudio Vieira teria tomado ciência dos depósitos efetuados 

através de "contas-fantasmas". Dizendo-se sem condições psicológicas 

para procurar o Sr. Turner, solicitou a advogados de São Paulo que o 

procurassem e verificassem aquelas estórias; e o Sr. Turner, segundo 

ele, teria tido a hombridade de, em cartório, perante um tabelião pú

blico, fazer uma escritura d~ declaração afirmando que aqueles depósi

tos eram, na forma contratual, da sua responsabilidade e que o fez por 

interpostas pessoas, ou de motu proprio, mas sob sua responsabilidade 

especifica (~egundo o que consta da pág. 10 da transcrição). 

Para sustentar suas afirmações, o Sr. Cláudio Vieira juntou 

os seguintes documentos: 

1) ~ópia de parte de um Contrato de Crédito, entre a empresa 

uruguaia Alfa Trading S.A. e o Sr. Cláudio Francisco Vieira; na cópia 

não foi incluído o Anexo A, que dele deveria ser parte; 

2) C6pia de documento subscrito por Lorenzo E. Verdezio, 

contador público, certificando que o Sr. Emilio Bonifa~ino, corretor 

de câmbio, dispõe de boletim de câmbio relativos a operações de merca

do de dólares contra cruzados novos, cujos originais comprovou; a de

claração é de 9 de julho; 

3) Cópia do Papel Notarial, subscrito pelo escrivão Uberfil 

Zeballos, reconhecendo a firma do Sr. Lorenzo E. Verdezio, em data 

de 09 de julho; 

4) Cópia de documento assinado por Rodolfo Delgado, escri

vão, atestando a firma de Ricardo Forcella no contrato, em data de 

16/01/89: 

5) Cópia de três boletos de compra de NCz$ (cruzados novos) 

contra US$ (dólares norte-americanos), nos valores de US$1.000.000, 

dois deles, e o terceiro de US$1.750.000, com data de 25 de abril de 

1989, do corretor de câmbio Emilio Bonifacino, por conta de Alfa Tra-



ding S.A.; 

6) Cópia 

08/07/92, informando 
de Ricardo Forcella, 

de declaraçao do Sr. Emilio Bonifacino, de 
que, por conta de Alfa Trading S.A. e por ordem 
realizou operações de câmbio e efetuou a entrega 

do resultado ao Sr. Cláudio Vieira ou a terceiros por ele indicados e 
declarando seu conhecimento de que tais operações resultaram de um em
préstimo da Alfa Trading S.A. ao Sr. Cláudio Vieira: 

1} Cópia de Papel Notarial n Q 536910 do escrivao Uberfil Ze
ballos reconhecendo a firma do Sr. Emilio Bonifacino, em 08/07/92; 

8) Cópia de declaraçao subscrita por Ricardo Forcella, aos 
21 de julho de 1992, afirmando ter aberto um crédito de US$5.000.000 
dos quais até a data foram retirados US$3.750.000: 

9) Cópia de reconhecimento da firma de Ricardo Alberto Fora
cel1a, feita pelo escrivao Uberfil Zeballos Quintaro; . 

10) Cópia de nota promissória, no valor de US$ 5.000.000, 
com data de 25 de abril de 1989, emissao de Cláudio Francisco Vieira e 
avais de Fernando Collor de Mello, Paulo Octávio A. Pereira e Luiz Es
tevao: 

11) Finalmente cópia de Escritura· de Declaraçao tendo como 
outorgante declarante o Sr. Najun Azário Flato Turner, que, a pedido 
do Sr. Cláudio Francisco Vieira, declara: 

a) que recebeu de Cláudio Vieira via Emilio Bonifacino, aos 
26/04/89, a quantia de NCz$8.129.250,00: 

b) que o valor foi usado para con~ra de 318 (trezentos e de

zoito) quilos de ouro; 

c) que o ouro ficou depositado com o Sr. Najun Turner; 
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d}.que- Cláudio Vieira tinha opÇao de venda pe~a cotaçao da 
B.M.F. ; 

e) que foram revendidos 301,03679 quilos, sobrando 16,96321 
Quilos; 

f) que depositou o resultado das vendas em 20 (vinte) contas 
que nominou, indicadas pelo Sr. Cláudio Vieira; 

g) Que fez os depósitos diretamente, por prepostos ou por 
contas por ele administradas: 

h) que o Sr. Cláudio Vieira nao teve participaçao na comer
cializaçao do ouro; 

i) Que fez a declaraçao em virtude de viagem de férias para o 
exterior~ 

3. ANÁLISE DO CONTRAro DE CRÉDIro 

'. 
3.1 - Todo~ os documentos apresentados, o foram ~ cópia, 

inclusive o Contrato de Crédito e a Certidao da Escritura de Declara
çao:-~ 

Esse conjunto de cópias dos docu~ntos foi entregue pelo Sr. 
Cláudio Vieira quando aqui depôs no dia 27 de julho de 1992. Nessa 
oportunidade o·Sr .• Relator requereu a juntada, em 72 horas, dos origi
nais do contrato com ~ Alfa Trading S.A., bem como o contrato com o 
Sr. Najun Turner e os elementos que comprovassem todo o fluxo finan-
ceir·o dos valores obtidos, desde S-ua viagem, do Uruguai até o seu des
tino final. O Sr. Cláudio Vieira voltou à CPI no dia 30, porém, por um 
problema burocrático de entrega da relaçao dos documentos solicitados, 
adiou-o para o di.a 02 de agosto o prazo finaL Na data aprazada, o Sr. 
Cláudio Vieira nao encaminhou à CPI ·os documentos e, em declaraçOes à 



306 

imprensa, reiterou que os possuía, mas nao iria apresentá-los à Comis
sao, já que se julgava tratado como réu e nao como testemunha. 

3.2 - O Sr. Cláudio Vieira, portanto, deixou ~ fornecer 22-
cumentos, de que afirma ür.'possuidor,.ã.Q exame 'ªª º-l. Isso obstruiu 
o õvanço dos trabalhos, e desde logo impediu à CPI quaisquer formas de 
exames que permitem fixar, no tempo, a idade do documento e d~s a~si
naturas nele constantes. 

3.3 - O Sr. Cláudio Vieira entregou à CPI apenas uma certi
daoda traduçao feita por tradut~r juramentado •• Da traduçao conclui
se que nem mesmo a cópia do contrato fornecida à CPI é completa, já 
que faltou Q texto do "Anexo A", que aparece na traduçao. 

3.4 O contrato foi assinado de um lado pelo Sr. Ricardo 
Forcella, presidente da Alfa Tradi,oq S.A., e de outro lado pelo Sr. 
Cláudio Vieira. 

O Sr. Cláudio Vieira informou em seu depoimento que recebeu 
Q contrato das maos do Sr. Fernando Collor ~ Mello, ~ Maceió. Três 

dias depois de o mesmo ter sido assinad6 e notarizado no 
Portanto, ter-se-ia criado a seguinte situaçao, que contraria , 

Uruguai. 
total-

mente a prática e a lÓgica: no dia 16 de janeiro de 1989~ a Alfa Tra-
ding S.A., emprestadora na operaçao, assinou o contrato, reconheceu a 
firma do seu presidente, o documento foi notarizado e, em seguida, foi 
o documento para Maceió, onde o tomador assinou depois do emprestador. 
e a ele, tomador, sequer foi solicitado Q reconhecimento 'ªª firma. Os 
dois procedimentos sao, no mínimo, absolutamente inusuais. 

3.5 - O contrato nao foi objeto de "legalizacao consular". 
Isso inabilita o documento para. ser acoito em juizo como elemento de 
prova em direito. O advogado Valdo Hallack, ao depor, declarou que 
"isso tem repercussões jurfdicas que não poderiallJ ser desprezadas". A 

cláusula 11 .=. Compromi ssos, i tem II, preceHua: 
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"O Tomador deverá registrar o presente contrato 

perante a autoridade governamental competente dentro de 
um prazo de 30 (trinta) dias contados da primeira Data 

de Empréstimo, caso tal regi stro seja ex; gido por força 
de lei." 

Se é verdade que a consularização possa ser feita em outra 

data, é difícil acreditar que o Emprestador não tenha exigido do Toma
dor o cumprimento dessa obrigação contratual. 

3.6 O contrato de empréstimo não contém testemunhas. A 

inexistência de testemunhas gera igualmente a mesma conseqüência: o 

documento não pode ser usado como prova em direito. Um empréstimo des
sas características, tendo a sustentá-lo tão somente uma nota promis

sória, sem a presença de testemunhas no contrato, é altamente questio
nável. 

3.7 - A cláusula 14.7, "Legislação Aplicável", preceitua que 

o Contrato será regido e interpretado em conformidade com a legislação 
brasileira. 

3.8 - A cláusula 14.8, "Jurisdição", determina que: "Todas 
as áfvergénci as que se or7 g7 narem neste contrato serão submeti das aos 
Tribunais da Cidéide de Maceió, Estado de Alagoas, Brasil e por estes 
resolvidos" • 

Estas duas cláusulas são absolutamente jmprováveis, para 

quem opera no mercado in'ternac ional de emprést imos. Na melhor das hi

póteses, se o Emprestador abrir mão de Foro e Legislação de seu pró

priopais, será para eleger os de Nova York ou Londres como alternati

vas. 

Todavia a Alfa Trading S.A. é o qu~ se qualifica como empre

sa off-sbore isto é, pode fazer operações financeiras não habituais, 
recorrendo a Aplicadores de fora do Uruguai e Emprestadores também fo

ra do Uruguai. Nessas condições, seria ainda mais obscura a inversão 
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de Foro e Legi~laç!o. Nesse caso particular, entreianto, o problema 

fica agravado com o fato de o Foro passar a ser na cidade que é capi
tal do Estado onde o avalista da Nota Promissória era Governador. 

3.9 - O contrato envolvendo, de um lado, como Emprestador, 

uma pessoa jurídica e, de outro lado, uma pessoa físiça, não está fei

to em papel timbrado. 

3.10 - O contrato, embora estabelecendo a taxa de juros so

bre o empréstimo n!o estipula a data de pagamento dos juros. 

dos pelo 

curso de 

di ari amente 

3.11 A cláusula 5.2 dispõe que: o cálculo dos juros devi-

Tomador será baseado no número efetivo de dias decorridos no 

um ano de 360 (trezentos 

acumu 1 ados durante cada 
e sessenta) di as e os mesmos 

perfodo de juros. 
serão 

Por outro lado, a cláusula 1.(VII) define: n 'Periodo de Ju-

ros' significará o perfodo que se inicia na Data do empréstimo e que 

termina na Data de Vencimento". Há uma evidente contradição 

3.12 - A cláusula 10 (lI) determina: "O Tomador ora dec7ara 
assume que a assinatura e o cumprimento deste Contrato, bem como a 

ss30 da Nota n80 infringirão qualquer obrigação previamente assumi-
por este, e nao violarão quaisquer dispositivos 7egais ou contra-

tuais de qualquer natureza que possam, no futuro, vincu7ar o Tomador" 

No momento em que assinou o Contrato com o Emprestador, o 

Sr. Cláudio Vieira estava com seus bens em indisponibilidade. Poderia 
subscrever tal cláusula? 

3.13 As principais cláusulas do Contrato preconizam: 

US$5.000.000 (cinco milhôes de dÓlares) de abertura de crédito; 7 anos 

de carência; tomador; uma pessoa física, ocasionalmente com seus bens 

em indisponibilidade; uma taxa de juro correspondente ao Líbor de 1 

(um) ano, mais um spread de 5% {cinco por cento)a.a.; a garantia re-



presentada p@r uma nota promissória com três avalista,~ sem garant 
re~l. o advogado Valdo Sarquis Hallack, contratado para fazer uma au

ditoria legal nos termos do empréstimo, quando indagado na CPI se já 

vira um contrato com estas características respondeu de forma s s 

e direta: - Não. 

3.14 - O contrato está escrito em língua inglesa. O normal 
seria o uso do castelhano ou do português, que sao as línguas respec
tivas dos contratantes. Todavia, a leitura atenta do documento mos 
algumas co i sas que mai s induzem a crer que houve uma versão do pIOr":\:. 

guês para o inglês: 

aJ Na introduçlo do documento ao qualificar-se li 

sa A7fa Trading S/A, cf t IJ-se (j endereço como 

!lU 1381. Em castelhano, ao contrário do port 
nao se usam "55". E, em se tratando do nome de rua: 
impossível o erro. 

b) Ao qualificar a'nacion~lidade do Sr. Ricardo Fere 
la o documento refere-se a "uruguaian" com 
to ·em castelhano como em inglês o vocábu 
ve: "uruguayan" com "y". 

c) A expressa0 "Witnesseth", traduzido por" 
nao é freqüentador~ usual das expressões juridie 
nao incluída no 8lack's law Dictionary. 

d) Na cláusula 14.5 falou-se em "sucessors; ire 
assigns". A traduçao consignou: "herdeiros e sues -
sores". A palavra "assigns" parece querer i lce 

"assignees", este sim um termo usual. 

3.15 - Além dos disparates do vernáculo, o contrato n ~~

receu os cuidados de correçao que um documento dessa importância -.,~ 

queriam: 
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a) Na cláusula 1 - Definiçao: o item (VII) {sete}, apa

rece repetido duas vezes. 

b) Na cláusula 3 - Vigência: falta a palavra "years", 

depois do número 7. 

c) ,Na cláusula 7.1 - a expressa0 "be paid by'borrower" 

é repetida por duas vezes. 

d) A palavra "shall" aparece em duas oportunidades es

crita com um único "1". 

e) Na cláusula 5.2 - a palavra "hundred",está grafada 

"hudred". 

3.16 - A cláusula 2.2 está vazada nos seguintes termos: 

2.2 Os montantes adiantados ao tomador sob esta 
7 i nha de credito ser§o entregues peTo emprestador ·em 
RezS, no Brasil, ou diretamente, ou através de um cor-
retor de câmbio, à pessoa ou conta bancária que possa 
ser juridicamente designada pelo ' tomador. 

o Sr. Cláudio Vieira recebeu o contrato para assinar, em Ma

ceió. Declarou -ª CPI, em seu depoimento, ~ nao sabia ~ tinha M

gociado g ultimado Q empréstimo. Como poderia informar o destino do 

dinheiro, sem saber como a operaçao foi fechada? 

3.17 Os nomes dos avalistas nao constam do contrato. A 

alegaçao é de que isto nao é um contrato de empréstimo e sim de aber

tura dp crédito. Todavia, na medida em que os avalistas s6 assinam a 

Nota Promissória, respondem apenas pelo que nela consta. 

3.18 - t interessante notar que o contrato feito com a Alfa 
./ 

Trading S.A., que envolveu uma conversa0 de d6lares para cruzados no-

vos, foi feito na mesma data em que o Diário Oficial publicava, no 
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Brasil, a Medida Provisória criando-o cruzado novo, em 16 de ja.neiro 
de 1989. 

3.19 - As S.A.F.I. (Sociedades Anônimas Financeiras de In

vestimento) são o tipo de Sociedade da qual faz parte a Alfa Trading 

S.A .• Seu 'objeto é o de desenvolver operações off-shore, e tem corno 

característica que as normas que as regulamentam permitam-lhes um "de

senvolvimento ágil". Estão também regidas por disposições tributárias 

especialmente benévolas. São instrumentos jurídicos especialmente ap

tos para efetuarem e administrarem investimentos no estrangeiro, cana

lizarem operações financeiras e comerciais a nívél internacional e nos 

mercados internos de outros paises, bem corno, para agirem nas áreas de 

serviços, intermediação, etc •• Tudo isto sob YID regime de anonimato ~ 

proteção fiscal. Q investidor está totalmente protegido pelo segredo 
profissional, bancário, administrativo ~ fiscal. 

Sua constituição é feita por documento particular, com o re

conhecimento'de assinatura em Tabelião. Devem comparecer três fundado

res, no minimo, pessoas fisicas ou juridicas, nacionais ou estrangei
ras, mas os documentos não devem ser, necessariamente, outorgados pelo 

i~vestidor, de tal modo que o anonimato desta pessoa seja assegurado 

absolutamente. A exigência é a int~gralização de 5% (cinco por cento) 

do capital. Épossivel constitui-la com a totalidade das ações ao por

tadOr, com a circulação ulterior feita por meio de negócios absoluta

mente part i'culares, guardando-se o anonimato dos interessados. 

Estas são as informações a respeito das S.A.F.I. oferecidas 

pelo escritório "Posadas Posadas & Vecino - Abogados", num documento 

intitulado "Uruguay Centro Internacional Off-Shore". 

Nos meios financeiros mais ortodoxos elas são conhecidas co

mo empresas de ~blanqueo", 
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4. OS DEMAIS DOCllMENTOS .. 

4.1 - O Contrato de crédito contém a legalização notarial 

do documento em idioma Espanhol. 

Foi anexado o Sellado Notarial "N" n 2 816168. 

o escrivão Rodolfo De7gado, certifica que a firma que ante-
cede foi posta na minha presença por pessoa de meu conhecimento chama-
do Ricardo Forcella, maior, uruguaio, documento de identidade n 
498.952-9, com domicilio nesta capital, rua Misiones 7387, 7 andar, e 
quem, a uma leitura que lhe fiz do documento, o ratificou. O referido 
senhor as.sinou pela pesssoa jurfdica chamada Alfa Trading S/A, socie-
dade regu? armente constitui da, com o mesmo endereço que o representa. 

,Em fé, subscrevo o presente, na cidade de Montevidéu, Repú-
b 7f, ca Oriental do, Uruguai, aos 16 (li as do mês de ianei ro de 7989. 

4.2 - A primeira dúvida que surge da leitura do documento é 
por que, na época em que este foi feito, isto é, 16 de janeiro de 

19a9,\~ouve necessidade da leitura e ratificação de um documento sobre 
o Qual não.pesava.c9ntestação?· 

4.3 - O escrivão Anatolio Rodolfo Delgado é pessoa mal con
ceituada entre seus concidadãos, sobremaneira entre os companheiros de 
profissão (ver excerto do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, RS, edi
Çã9 de' l 31-07-92), tendo sido processado e preso por falsif icação de 
certifica,do como· o de que tratamos acima (art. 241, inc. 2 do CÓdigo 

Penal Uruguaio) .e por co-autoria em estelionato (arts. 61 e 347 do 
mesmo diploma legal), conforme se vê de cópia em anexo, extraída de 

processo que tramitou perante o "juizado letrado de primeira instância 

em- 10·Penal de ler. turno" de Montevidéu. (documento anexo). 

4.4 - O segundo conjunto de documentos envolve: 
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4~4.A - Declaração do Sr. Emilio Bonifacino de que, em 25 de 

abril de 1989, efetuou, por conta e ordem de Alfa 

Trading S/A e instruçao do Sr. Ricardo Forcella, 

operações de câmbio sobre 3.750.000 dólares contra 

cruzados 
câmbio 

novos, como se depreende dos boletos de 
12402, 124'06 e 12409, tendo entregue os efe-

tivos resultantes ao Sr. Cláudio Francisco Vieira ou 
a terceiros' por ele indicado~. Declara ainda ter co
nhecimento de que tais operações resultaram de um 

empréstimo feito por Alfa Trading S/A ao Sr. Cláudia 
Francisco Vieira. 

4.4.B - Declaração de Lorenzo E. Verdesio, Contador P6blico 
que certifica que o Sr. Emilio Bonifacino, corretor 
de câmbio, autorizado pelo Banco Central do Uruguai, 
por circular 82/79, de 2-9-82, realizou, em 25 de 
abril de 1989, operaçÕes de venda de dólares contra 
cruzados novos' por contada Alfa Trading S/A e ordem 

de Ricardo Forcella, conforme boletos de câmbio nRs 
12.402, 12.406 e 12.409 cujos originais vi e que 
constituem a documentação suficiente' exigida pelo 
Banco Central do Uruguai para esse tipo de opera
ções. E, para ser apresentada onde se requeira, se 
expede a presente certificação em Montevidéu, aos 
nove de julho de 1992. 

4.4.B-l - Pela legislacão uruguaia, ~ contadores ~

blicos 'podem fazer peritagem ~ respeito ~ 

livros ~ comércio'~ somente ~ escrivãQs 
podem certificar com fé pública. 

4.4.B-2 - A conclusão, em 1992, de que foram realizadas 
operações de câmbio no ano de 1989 não pode 
ser o resultado do exame de boletos de câmbio 
do ano de 1989, sem 'números impressos (somen

te escritos à máquina). Ela só pode surgir 
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das anotações exatas e metódicas de todas as 

operações registradas pelas corretoras de 
câmbio em um caderno normal folheado, imedia

tamente após concluídas, conforme estabelece 

o artigo 92 do Código de Comércio Uruguaio. O 

artigo 94 do mesmo código acrescenta: "Dia

ri amente li.. transferirão todos os arti qos do 

caderno normal i!!!1l!. regi stro, cooi ando-os li-
tera7mente ~ emendas, abreviações, sem in-

teroosições, mantendo i! mesma numeracão 

levam no manual". 

,~.4!B-3 - O contador em nenhum instante faz referência 
ao caderno normal folheado. Aliás, como se 

trata de matéria que não requer conhecimentos 
• 

contábeis, a certificação de haver tido à 

vista os boleto.s de .. câmbio e de havê-los com

parado C01T\ O regi.stro poderia ser fei to por 
um escrivão~· Isso não foi feito. 

4.4.C - Papel Notarial Ba n Q 536908, de 09.de julho de 1992, 

do Escr~vão Uberfil Zeballos Quintaro certifica a 

assinatura do Contador.?üblico • 

. 4.4.D - Papel Notarial aa n Q
. 536910 do mesl.llO' escrivão certi

ficando a assinatura de Emilio Bonifacino. 

4.4.E - Documento con~endo cópia. de três boletos do Sr. Emi

lio Bonifacino~ datpdC? de· 25 de abril de 1989, cam

.biando US$ (dólares-americanos), por NCz$ (cruzados 

novos)~ por conta de Alfa'Trading S/A. 

4.4.E-1 --A existência dos boletos, embora fazendo re

ferência à Alfa Trading S.A., não permitiu 

qualquer identidade com a.cópia do contrato 

qe abertura de crédito. O contrato é de 16 de 
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janeiro de 1989, os boletos são de 25 de 
abril de 1989, isto é, cem d1as depois. O 
contrato de abertura de crédito é de US$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de dÓlares) e as 
operações em dólares atingem USS 3.750.000,00 
(três milhões, setecentos e cinqüenta mil dó
lares). Há referência a Alfa Trading S.A., 
mas não há referência ao Sr. Cláudio Vieira. 
É admissivel, 'até, a hipótese de que a o"era
ção cambial tenha sido feita com outro obje
tivo que não aquele contrato. 

4.4.E-2 - O Sr. Claudio Vieira afirma, em seu depoimen
to, que a idéia do empréstimo surgiu das ne
cessidades iniciais da campanha"à Presidência 
da República do Sr. Fernando Collor de Mello. 
Quando os recursos do empréstimo chegaram já 
haviam con'tribuições em quantidade suficiente 
para toda a campanha. Isso nos leva à seguin
te indagação: ~ Q obietivo ~ recursos ~
~ dar Q ~ na campanha presidencial, ~ 
~ ª demora ~ ~ ~ para obtenção "~ 
mesmos? 

4.4.E-3 - Ora, quando os recursos foram liberados já 
não havia necessidade dos mesmos. Q normal 
seria quitar Q débito imediatamente. H2 hipó

~ contrária, isto f, ~ ª aplicação ~ QY

,rQ, dos recursos obt'idos com Q empréstimo !t!:A 

um bom negócio, ~ ~ só foram retirados 
~ 3.750.000,00 (três milhÕes, setecentos e 
tinqüenta mil dólares) dos USS 5.000.000,00 
(cinco milhões de dÓlares) contratados? 

4.4.E-4 - A Alfa Trading S.A., com um capital de USS 
50.000,00 (cinqüenta mil dÓlares) como empre-
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sa off-shore opera intermediando a oferta'-de 
recursos obtidos fora do Uruguai, para toma
dores igualmente fora do Uruguai. Ora, no mo

mento em que a Alfa Trading S.A. assinar um 

cont~ato de crédito de US$ 5.000.000,00 (cin
co milhões de dÓlares), é evidente que já ga
rantiufornecedores dessa disponibilidade pa
ra responder .. ao compromisso contratual. No 

instante ~ ~ Q Tomador ~'limita ª retirar 
~ 3.750.000.00 (três milhões. setecentos ~ 
cinqüenta mil ~ó1ares) como ficaram ~ demais 
~ 1.250.000,00 1hYm mi1hêo, duzentos ~ cin
qüenta mil dólares)? Esses recursos colocados 

'ª disposicêo pelo fornecedor permanecem ~ 
remuneracêo? 

4.4.E-5 - Os boletos foram'escritos em pelo menos duas 

máquinas" diferente? .. e ppr três datilógrafos 
diferentes.,Es$~,cp~stataçêo é possive1 me~mo 
através de um exame superficial. 

4.4.F - Dec1araçêo do Sr. Ricardp Force1la, aos 21 de julho 
" 

de 1992, na qualidade dê, P~eside~te, e 
,'" 

,das ações da Alfa 'rradin.g,.~.A. desde 

proprietário 

sua fundaçêo 
no ano de 1983, a,tê agor.a", declara que está aberto a 
favor do, Sr. Cláudio Francisco Vieira, uma linha de 
crédito no montante" em moeda brasileira, de até US$ 
.5.000.0AQ,00 (sin~o,milhões de dÓlares). Declara qu~ 

,até a pr~sent~ ,~~t,a" foi:re,tirada, da referida linha 

~e cré~~to, a soma d~·V~~ 3.750.000,00 (três mi
lhões, ',;setecen.tos e ci,~qüenta mil dÓlares), tendo 
sido r,e~lizados o câmbio e a entrega dos efetivos, 
por int.ermédio do Sr. Emilio Bonifacino, na sua qua
lidadede corretor autorizqdo de câmbio. 



4.4.F-l - Papel Notarial Ba 536909 de Uberfil Zeballos 

Quintaro, com o reconhecimento da firma de 

Ricardo Alberto Forcella, em 21 de julho de 
1992. 

4.4.F-2 - Ora, a declaraçao do Sr. Ricardo Forcella, ! 
Q único documento de conhecimento ªª ~ ~ 
que Q Emprestador proclama que foram retira

dos ~ somente.~ 3.750.000,00 (três mi
lhões, setecentos e cinqüenta mil dólares) do 
total de cinco milhões. Essa declaraçao foi 
feita, entretanto, aos 21 de julho de 1992. 

Até entao, pelos documentos de ~ ª ~ tQ

mou conhecimento. ª dívida poderia ~ cobra
da pelo valor ªª Nota Promissória, ~ cobre 
Q total faturado contratualmente. 

4.4.F-3 - Levanta dúvida o Papel Notarial reconhecer a 
assinatura de Ricardo Alberto Forecella. O 
Alberto deve ser devido, mas por ~ "FORE
CELLA"? 

4.4.F-4 - O Sr. Ricardo Alberto Forcella Garcia tem, em 
seu desabono, o fato de ter sido processêdo ~ 
preso pelo cr ime de asoci aei ón para de Ti n-

quir, nos termos do art. 150 do Código Penal 
Uruguai o e de asoci Bei ones i li citas, nos ter
mos do artigo 210 do código Penal Argentino, 

sendo que ~ crimes ~ os quais ~ ~
ciacao foi criada correspondiam ª operações 
~ câmbio negro articuladas DQ Uruguai ~ ~
sumadas ll2 Argentina. Consta dos autos cópia 
de excerto do processo que tramitou perante o 
juzgado . letrado de primera instaneia en 10 

penal de 8 turno. Por outro lado, conforme a 
ediçao de 02-08-92 do jornal lero Hora, sabe-
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se que o bando ou quadrilha por cuja partici
pação Forcella foi processado acabou respon
dendo pelo assassinato do contador Roberto 

Sáenz Gallinal. Essa história, nunca esclare
cida, teria apenas um caráter de mistério 
criminal restrito ao Uruguai, não fosse por 
um detalhe: um dos irmãos de Ricardo Forcel
la, o corretor da Bolsa de Montevidéu que se 
diz dono da Alfa Trading. Forcellae Gilberto 
foram presos de outubro de 1978 a junho de 

1979, dividindo celas com mais dois sócios: 
Enrique Urritia e Alfonso Séncion. (documento 

anexo) • 

4.4.F-5 - º Sr. Ricardo Forcella, ~ sua declaracão, ~ 
apresenta ~ Presidente ~proprietário das 
acões de Alfa Trading S.A •• desde ~ funda
Cão nQ ano de 1983. Todavia, os atos consti
tutivos de Alfa Trading S.A. indicam como 
f.undadores os Srs. Claudia Revelo, Laura Re
velo e Ricardo Barbieri. 

4.5 O jornal Zero Hora registra que a única prova que 
Cláudio Vieira possui sobre a data de assinatura do contrato de em
préstimo com a Alfa Trading ostenta tantas irregularidades que tabe
liães uruguaios a classificam como exemplo clássico de quem quer dar 
aparência antiga a um documento recente. Para sustentar que o contrato 
foi mesmo assinado em 16 de janeiro de 1989, o ex-Secretário Particu
lar do Presidente Fernando Collor exibiu a certidão NR 816168, na 

qual o escrivão Rodolfo Delgado atesta que, naquela data, reconheceu a 
assinatura de Ricardo Forcella; dono da Alfa Trading, no contrato dos 

US$ 5 milhões. 

Numa prova evidente ªª facilidade ~ que se pode montar YID 
contrato deste tiQQ, Zero Hora obteve, em Montevidéu. onze cert idões 

em branco, todas de séries antigas e algumas anteriores à apresentada 



por Cláudio Vi.eira à. CPI. De acordo com tabeliaes urug.uaios, a,certi
dao P l363l6'~ói distribuída no ano de 1986 e também poderia ter si
do usada 7 por exemplo, para justificar um contrato simulado de 1989. 
Cert idao mai s rara é a I 524094, obt ida por Zero . Hora e integrante de 
formulários distribuídos entre os anos de 1982 e 1983, anterior, por

tanto, à série do documento de Cláudio Vieira. Para ratificar um docu-
'. 

mento deste e deixá-lo de maneira semelhante ao apresentado por Viei-
ra, basta apenas conseguir a assinatura de um dos 5 mil escrivaes uru
guaios, uma fraude que, õe acordo com profissionais consultados por 
Zero Hora, pode ser realizada por apenas US$ 1.000,00 (documento ane
xo) • 

5. A NOTA PROMISSÓRIA 

5.1 A Nota Promissória emitida pelo Sr. Cláudio Vieira 
contém os avais dos Srs. Fernando Collor de Mello, Paulo Octávio A. 
Pereira e Luiz Estevao. Ela apresenta uma diferença básica com o mode
lo que consti~ui o Anexo "A" do contrato que a CPI pÔde conheceratra
vés da traduçao juramentada. 

º modelo falava ~ pagamen,to na cidade ~ Maceió, Estado ~ 
Alagoas, Brasil. A Nota Promissória dispõe ~ Q pagamento será nA ~

da de gg Maceió, Estado de Alagoas, QY ~ qualquer outro lugar QY ma
neira que ª Alfa Trading S.A. possa 'determinar. 

5.2 A Nota Promissória fala em pagamento do montante de 
USS 5.000.000,00 (cinco milhões de dÓlares) em moeda corrente do Bra

sil. Ora, depois de sete anos de carência, ~ juros acumulados, ª 21-
vida final mais que dobrará, com ª taxa de juros prevista. 

5.3 - A Nota Promissória nao pode ser endossada sem o prévio 
consentimento do emprestador, Claudio Francisco V-ieira. Por Que mais 
esta vantagem para o devedor? O contrato foi assinado primeiramente 
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pelo Emprestador.$. ~ sÓ dele se reconheceu firma; as condiçOes pratica
das são. absolutamente inusitadas: não há garant ias reai s, . e a Nota 
Promiss6ria,único instrumento de cobertura' da divida não ~ ser .s;m

dossada sem prévio consentimento escrito QQ devedor. Isto significa 
que ª Alfa Trading S.A. não pode negociar Q titulo ~ banco, não ~ 
transferi-lo ª terceiros, nem pode endossá-lo ;aos verdadeiros empr~s
tadores. Na hipÓtese do não pagamento ,por parte' do ·Sr. Claudio Viei ra, 
os verdadeiros emprestadores, que durante 7 (~ete) anos não viram . , 

qualquer parcela de juros, que ,tiveram parte do seu dinh.iro não apli-
, 

cado, ficarão ainda dependendoq.e uma ação efetiva do Sr. Ricardo For-
cella e da Alfa Trading S.A., ·no sentido de recebimento! Porém, o ti
tulo não servirá nem mesmo para 9.aranti.a de outra operação, oq1,le pa
rece impossível de ser aceito pelo propriet,ário efetivo, do dinlleiro. 

Se. nessa operação.' houvess-e um contradocumento ~ª . 2!ll!

lasse, ª cláusula ªª proibição do endosso seria absolutamente funda
mental; constituiria ª garantia,degue ·nem Forcellanem' ª Alfa Trading 
S.A. poderiam cobrar Q empréstimo. 

5.4·, .,.. É impor,tante ·s,al·ie.ntar .que .Q. or-iginal .Qã Nota Promis
sória não foi visto por,gualguer testemtinha.Q:J.Ui tenha.confirmado.o á
to ª CPI. O advogado Valdo ~all~ck que fez uma auditori.a legal, bus
cando no Uruguai doc.ume.nto compro~at6rios da .operação·, não viu.,.. tam
bém, oorig·i-oal. 

6 ... ,O DINHEIRO DI TRiMSI-'l'O. 

6.1 - A declaração do Sr. Emilio Bonifacino de 08 de julho 
de 1992 informa que os resultados das operaçOes foram entregues por 
ele ao Sr •. Claudio Vieira ou, .às 'pessoas indicadas pór ele. Não indica 
quem são essas. pessoas, ,'onde ~ colnoe·ssas· entregas .for,am feitas'. 

( 

' .... 
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Em seu depoimento, o Sr. Claudio Vieira afirma que não rece

beu diretamente qualquerpa'r.c:elado dinhei,ro: ao contrário a totalida

de do dinhei\ro foi e'nt'regue, em NC$ (cruzados novos), ao Sr. Najum 

Turner, para compra de 318,000 quilos de ouro. 

Q percurso·Q.Q dinheiro, entretanto, permanece na sombra. º 
~ Claudio Vieira disse desconhecer .Q.QID.Q ~ ocorreu. Profissionais 

da área sustentaram, com base em disposição do Banco Central, que a 

entrada e saida de moeda corrente brasileira pelas fronteiras do pais 

é legaL Não i2.i oferecido! W. Qualquer document·o sobre ªentrega 

deste dinheiro. Certamente, A2 ~ Emilio Bonifacino, encarregado do 

trânsito caberia dispor. ~ algum comprovante ~ entrega. Igualmente ª 

Alfa' IJ:'rading'~., certamente. deveria.t!tl: YID.recibo da e'ntrega.2 a-l

~ ~ ~ 3.750.000,00 (três milhões. setecentos ~ cinqüenta mil 

dólares). Entretanto, ~comprovar.2 existência da operação Q Sr. 

Emi lio Boni faci"no encontra .A fórmula ªª declaracão públ i ca, que 'nada 

prOVi;i;l, e que lhe' foi solicitada" r,ecentemente,,' pelo advogado Dr. Valdo 

Hallack. 

Q lli .. Cláudio, Vieira ~, &.Q!!Q tomador, do dinhe'i-ro ~ respon

sável ~débito, admit iu deS,conhecer mutm negoc i ou . Q empréstimo, 

igualmente não, .r'ecebeu ,diretamente qualquer parcela do mesmo. Mas, se 

a operação se ,completou pelo, .tr·an·spo·~te· manual, da moeda b.r.as i le i r,a, , é 

impossível, até para permitir a cobrança no futuro, que"n'ào' haj'a cO'm:

provação do recebimento. ~ fato. afinal, estaria demonstrado se 11-, 
vesse ~ usado! 2 cômodo mecanismo QQ sistema bancário. 

Será aceitável que a Alfa TradingS.A. tenha entregue o 

equivalente a US$ 3.750.000,00 (trê~.ilhões~ setecentos e cinqüenta 

mil dÓlares) nas mãos de um corretor de câmbio, sem dele exigir qual

quer recibo? 

É inevi·tável o sentimento de que a cópia do contrato de cré

dito" .de um lado, e a N,ota Promi.ss{>ria, o câmbio, e a nã.o explicada 

entreg.a' do dinheiro, de 0lJ,t,ro,. nao .têm relação entre si. 
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Re~sal te-se que, em entrevi sta ao j o~nal Zero' Hora de 29 de 

julho de'lt992, Q Sr. Emilio Bonifacino declarou ,que operava pagando em 

dólares aos seus agentes para entregar em cruzado's novos, em São Pau:

lo, de três formas: ou o agente mandava um empregado ao seu escritó

rio, ou pedia a transferência para uma conta em Nova Yorque, ou viaja

va à fronteira·. No caso do empréstimo citado usou as três formas. A 

entrega na fronteira se deu numa churrascaria na cidade gaúcha de Ja

guarêochamadaPatceria É interessante que esta versao contraria -ª 
versao . do.s.L. Cláudio Vieira mas nao está ~ contradicao com ª versao 

apr,esentada pelo> Sr. Emilio Boni facino em .§.YS. declaracao. 

o terceiro compartimen'to. dess'a tortuosa manobr'a financeira, 

tem· 'oomo pr,otagonista 'principa.l' o Sr.' N'aj im Asario FIa·to Turner, uru

guaiç,. radicado 'no' Brasil;, e conhecido ·nomercado brasileiro como do

leirl"'l, ,dos do.lei'ros. 

HO)Jv.~ épocas:: em que' sÓ' 'executou .operações' acima de US$ 

50. ooe .• OO( cinq.üenta mil dó~ar.es'L ,Era /urn .ata,cadista:.do bl ack, segundo 

consultores (Folha de São Paulo 29/07/92, pág. 16). Está indiciado no 

proc.es'so, 'núm-e-r.o: ;'891003/&9-1, na' la' Vara Federa,l do Rio ,Grande do Sul, 

sob, ô'acusaç'ao,de cont,rábandearpa,ra'ó, .uru~ú'ài .13,2 quilos de ouro (O 

Globo 29/07/9-2 - pág .~)'. O inves'tidor' Najum Turner, 42, está cercado 

de negócios ilicitos. Venda e compra de dólar'no merc~do paralelo, 

contrabando de ouro, problemas com a Receita Federal, transações com 

recursos de o-r.i'gem desctonhec ida; talão de' chéque'suspe'Flso em banco ••• 

(Folha', de São"Pa.ulo 30/07/92 - pág. 1.18). 

Aos 24 dias do mês de julho de 1992, através de uma Escritu

ra 'de' Dec1ara-çêo , feita a pedido ,do. Sr'. Cláu'd'io.:Viei ra" 'declarou o se
guinte: . 
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1. Que, em 26 de abril de 1989, recebeu do Sr. Cláudio VieI

ra, através do Sr.' Emilio Bonifacino, a quantia de NCz$ 

8.129.250,00 (oit9 milhões, cento e vinte e nove mil, du

zentos e cinqüenta cruzados novos). 

1.A - É absolutamente impraticável compatibilizar, seja a 

versão de Cláudio Vieira, seja a versão de Emilio Bo

nifaciri~, sobre á remessa'e entrega do ouro, com o re

cebimento, n2.'mesmo fu, pelo Sr. Najum Turner. Abs

traído o caminno direto e simples da remessa bancária, 
negado pelos dois', qualquer outro implicaria, no míni

mo, na perda de alguns dias. 

l.B - Q ~ Na;um Turner não informa ~ recebeu, Q.Q .s.L.. 
.Emilio Bonifacino, Q dinheiro. 

2. Que a quantia foi r:ece.bida do Sr. Cláudio Vieira, por 

for.ça de aquisição, por este, de 318 (trezentos e dezoi

to) .Quilogramas de ouro, conf,orme Contrato .~ Compra Jt. 

Venda 5k. 2Yl:.Q. Jt outras avenças celebrado na .mesma data .• 

2.A - Não foi juntado nem original Jt nem mesmo cópia deste 

Contrato 5k. Compra .jt Vensla sa. 2lU:.Q e outras avença'se 

3. Que., segundo a cláusula terceira do ref.erido, contrato., o 

ouro, então adquir'ido permaneceu depositado 'com Najum Tur.

ner, consoante o disposto nos a'rtigos 1265 e seguintes do 

Código ci vi 1. 

4. Q,ue, segundo a cláusula Quarta ·.do referido. contrato, o 

Sr. Cláudio Vieira tinha opção .para vender o ouro. de 

acordo com a cotação da Bolsa Mercantil e de Futuros. 

4.A - A,s afirmativas constantes dos. itens 3 e 4, referem-se 

a Ym contrato ~ ~ A ~ desconhece. 
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5. Que, utilizando de faculdade contratual a ele assegurada, 

o Sr. Cláudio vieira revendeu o ouro, em datas e montan
tes diversos, no total de 301.036,79 quilos, subsistindo, 

portanto, um saldo de 16.963,21 quilogramas. 

5.A - É absolu.tamente impressionante.o depoimento do ~ 

Cláudio Vieira de que nao trocou, ~ Q Sr. Naiun Tur

ner, pecas ~ controle contábil ~ lhe permitissem 

acompanhar Qã saldos ~ QYLQ, ~ vendas ~ Qã valores 
financeiros depositados em conta. O Sr. Cláudio Vieira 

afirma que solicitava, por escrJto, o di~heiro, deter

minava a conta ~ esperava Q dep6sito. ~ ~ Q ~ 

intrumento de controle. 

5.13 -

Mas, solicitado ª fornecer c6pia dessas autorizacões, 
disse ~ nao as guardou. Mantinha somente uma anotação 

num livro que prometeu entregar à Comissão e nao cum

priu. 

Cada venda do ouro exigiria a emissão de nota fiscal 
do mesmo. Mais do que isso: a existência do ouro obri-

garia, a partir da Medida provis6ria 160, de 15 de 
março de 1990, 2Q r~colhimento, até 18 de maio sk 
1990, de ~ do valor total, .Q.Y de .1§1 sobre Q valor 

5k. ~ venda parcial. Além disso, foi ex~gido, de 
quem possuia ouro" a obrigatoriedade de declaração ao 

Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, até 18 

de maio de 1990. 

Declaracão Q Sr. Cláudio Vieira não fez. ~ não há llQ

ticia QQ recolhimento do tributo. 

5.C - O Sr. Cláudio Vieira deveria ter declarado, em sua de

claraçao de bens no Imposto de Renda de Pessoa Fisica, 

ser possuidor de 318 quilogramas de ouro e, na relação 

de dividas, o montante equivalente a USS 3.750.000,00. 
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Nao o fez. Todavia, quando fez d~positar o dinheIro' na 

conta ~pe D~ Ana Acioli praticava uma operaCao de gm

préstimo QY de doacao ao Sr. Fernando Collor de Mello, 

que, por diferença, deveria constar simultaneamente na 

Declaraçao dele e na-Declaraçao do ·Sr. Fernando Collor 

de Mello. 

5.D - O Sr. Najun Turner foi apresentado ao Sr. Cláudio 
Vieira pelo Sr. P.C. Farias "que· já possuia negócios 

com ele". Po~ outro lado, em dete~minado instante, fez 
Ym empréstimo de cerca de oito quilos de .Q..Y.r.Q ao Sr. 

P.C. Farias; ~ alega ~ ~ determinado momento. ~

diu ª Sr. P.C. Farias que fizesse um depósito para Ana 
Acioli. 

6/7. A liquidaçao financeira das quantidade de ouro reven
didas foi feita mediante depósito e/ou ordem de paga

mento nas contas indicadas pelo Sr. Cláudio Vieira. E 

indica 20 (vinte) contas, das quais três de Ana Maria 

Acioli; seis, da Brasil's Garden e seis de José Neh
ring e esposa. 

Os depósitos e/ou ordens de pagamento nas contas indi

cadas foram feitos diretamente ~. Najun Turner, ~ 

~ prepostos ~ de contas pelos Sr. Najun administra

das; dentre as quais incluem-se, mas nao se limitam 

aos Sr. Carlos Alberto da Nóbrega e mais sete nomes. 

7.A - Nao há, nas contas da Sra. Ana Acioli, qualquer depó

sito feito pelo Sr. Najun Turner. 

7.B - O Sr. Najun Turner declara que administrava oito ~

tas pertencentes ª pessoas que, na terminologia da co
municaçao, acabaram por serem conhecidas ~ fantas-
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~, já Que pertencem a pe~soas Que nao foram r€conhe
cidas por Quem Quer Que seja. Por outro lado, o Sr. 
Najun alega que administrava essas contas, isto é, ~
cidia sobre sua abertura, encerramento, depósitos ~ 

saques, emissao de cheques ~ quaisquer outras provi
dências. Muitas das contas citadas foram usada~ pari 
depósitos em favor de Ana Acioli. Entretanto, na medi
da ~ que perícias grafotécnicas QY rastreamento ~ 
cheques possam identificar os verdadeiros movimentado
res das contas ~ quem efetivamente delas ~ valia, to

ªª ª arquitetura exibida fica éomprometida. 

B. Em nenhum momento, o Sr. Cláudio Vieira teve Qualquer 
participaçao no sistema de operacionalizaçao de comercia
lizaçao do ouro, exceto no tocante às ordens de revenda e 
a quem se destinava o contravalor de cada revenda. 

B.A - Aparentemente, este texto tem como objetivo tentar ~
sobrigar Q Sr. Cláudio Vieira dos tributos nos fundos. 

9. A presente declaraçao é feita em virtud~ da proximidade 
de viagem de férias ao exterior, que se estenderá por, 
aproximadamente, 30 dias. 

9.A - No mesmo dia da Escritura de Declaraçao, Q ~ Naiun 
Turner deslocou-se ~ lugar incerto ~ ignorado e, a 
despeito de convocações, inclusive da Polícia Federal, 
nao mais apareceu. 

9.B - O Sr. Valdo Hallack, em seu depoimento, conta que, no 
dia 24 de julho, estavam -reunidos: ele ~pr6prio, seu 
sócio Dr. Sidney Apocalypse e o Dr. Robert Delmanto, 
que é o advogado do Sr. Cláudio Vieira. 

Houve um chamado do Sr. Cláudio Vieira ao Dr. Delmanto 
dizendo Que havia recebido uma informaçao de que Najun 



.~s~aria se ausentando do Pais. A sUQestão foi de obter 
uma declaração. Confessou que estava bastante incrédu
lo com relação ao fato de alguém lavrar aquela decla
racão nos termos ~ ~ ~ encontrava. porque ~ 
pessoa estaria confessando'YID2 série ~ irregularida
~. Até a obtenção do traslado, a incredulidade tomou 
conta dos três advogados. (depoimento Dr. Valdo Hal
lack). 

E, respondendq,a pergunta sobre se havia visto ~
mento como aquele com alguém se responsabilizando na
queles termos, respondeu de imediato: 

- Nunca. (depoimento dr. Valdo Hallack). 

8. CONSIDERAçOES FINAIS 

B.A - A Sr a Sandra Fernandes de Óliveira, em seu depoimento 
conta que o Sr. Alcides dos Santos Diniz e o advogado 
Arsênio Eduardo Correia, respectivamente, dono e fun
cionário da ASD - Empreendimentos e ParticipaçOes Lt
da., no inicio do mês de julho, estiveram em Brasilia, 
transportados por um jatinho do Sr. Paulo César Fa
rias, tendo sido conduzidos até o aeroporto pelo moto
rista do Sr. Paulo César Farias. Antes da viajarem a 
Brasilia retiraram documentos das pastas relativas à 

ASD deI Uruguai: cópias de DeclaraçOes de Imposto de 
Renda do Sr. Alcides Diniz, contratos de câmbio. Na 

-
volta da viagem, ouvia o Dr. Arsênio conversar com o 
Sr. Sérgio, outro diretor da empresa, de que tinham 

estado na casa do Presidente, conversando sobre a ~
racão Uruguai. 
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As ligações telefÔnicas que intermediavam, nessa, épO<::', 
ca, passavam pelo Sr. Cla~dio Vieira, Lafaiete Couti-

.;"1< • 

,nho, Marcos Coimbra, José Carlos Martinez, Brasil":Jet. 

Ocorreram várias reuniões, no escritório da ASD, em 
que se discutia a validade dest.e .ou 'daquele documento. 
Da possibilidade de consularizaçao. Enfim como iam ob
ter a legalizaçao disso no Uruguai. E ouvia falarem em 
"preparar o contrato". 

Assistiu também ao rec~bimento de um fax com o número 
de contas banc~rias da empresa Brasil's Garden e de 
José Nering Cesar. A conseqüência imediata foi a con
vocaçao de advogados do esc~itóri~do Dr. Valdo Hal
lack. Após sucessivas reuniões em sao Paulo e Brasí
lia, foram completados os documentos da operaçao Uru
guai. 

O depoimento da Sr a Sandra Fernandes de Oliveira con
testa a origem dos documentos apresentados pelo Sr. 
Cláudio Vieira. 

A hipótese de que a operacao apresentada envolvia par
tes de diferentes operacões, algumas delas feitas por 
terceiros que nao o Sr. Claudio Vieira e que, final
mente, foram compostas com apar'ência de uma única, 
passou a ser bastante viável. 

No período de 1988 a 1990, a ASD tinha uma subsidiária 
no Uruguai, a ASD deI Uruguai, que realizou operações 
como as citadas. Foram juntados aos autos, autorizaçao 
da ASD deI Uruguii aos 04 de junho de 1990, ao Bar
clays Bank Ltda. para transferir para o Bank Credit 
Lyonnais/Miami a importância de US$ 2.663.841,00 (dois 
milhões, seiscentos e sessenta e três mil, oitocentos 

e quarenta e hum dólares) para posterior crédito da 
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conta da Systems Investment Corporation, uma empresa 

com· secie"nas Ilhas Virgens Bri'tânicas.de· propriedade 
do Sr. Alcides dos Santos Diniz. 

8.B - O que mais impressiona, na chamada Operaçào Uruguai, 
sào as figuras de submundo que a ela estào ligadas. O 

uso de empresa q~e se inclui no padrào das destinadas 
à lavagem de· djnheiroi seu suposto dono, o Sr. Ricardo 
Forc~lla,. processado e preso pelo crime de "Associa
ci6n para Delinquir"; o escrivào Rodolfo Delgado que 

·foi p~o.cessado e preso por c~ de falsificaçào; o 
Sr •. Emilio Bonifacino, um doleiro que transporta, 
atra~és da fronteira, moedas de variadas origens, e o 
Sr. N\jum Turner,figura procurada pela polícia, pela 
Recei t~\\ Federal e pelo Banco Central do Brasil. Isso 

\ 

tudo acentua a convicçào: se a operaçào existiu ela, 
ainda a~'~im, 'seria mui to pouco honrosa para dela par

I 
ticipar q~em tinha o objetivo de vir a tornar-se Pre-
sidente da\~epública. 

\ 
De todo o e~posto, pode-se concluir que a atitude do 

\ . 

Sr. Cláudio'Vieira, negando-se a fornecer à CPI a do
\ 

cumentaçào co~pleta que diz ter estabelecido em rela
\ 

çào. aos fatos ~ ~ versào por el~ dada a presunçào de 
inveridicidade. ~or outro lado, a reconh~cida falta de 

\ 

consularizaçào do contrato invalida o valor probante . \ 

que pudesse ter, ~ara qualquer fim, no Brasil. 

\ 
Se, em algum moment'o futuro, vier o Sr. Cláudio Vieira 

.a suprir as falhas e deficiências da documentaç.ào, por 
certo, . serào as par~es envolvidas na operaçào respon-

\ 

sabilizadas no foro competente por todos os ilícitos 
que encerra. 

De" qualquer sorte, em razào dos levantamentos e análises 
realizados pela subcomissào de bancos, é certo que as contas bancárias 



330 

de titularidade falsas (fantasmas) realmente n40 s40 de responsãbili
dade do Najum Turner mas sim de P.C.Farias e seu grupo empresarial. 
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C A P 1 T U l O X 

DOS FATORES QUE POSSIBILITAM RESQUEMAS R DO TIPO PC 

I - O FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS. 

Entre os vários temas candentes de que foi palco a CPI, nao 

deve ficar ofuscado o que talvez esteja na origem dos principais pro

blemas que nela se debateram: o financiamento das campanhas eleito

rais. 

Como e por que sao financiadas as campanhas eleitorais, 

quais as brechas e falhas em nossa legislaçao eleitoral e principal

mente como poderia ser aperfeiçoada essa legislação são questões às 

quais não nos podemos furtar, sob pena de permanecermos no nível da 

hipocrisia que gera a impunidade e as aberrações a que assistimos re

centemente. Procuraremos fazer, portanto, uma análise sucinta desses 

pontos. 

1 - Os gastos de campanha 

Em primeiro lugar, para entendermos o financiamento eleito

ral, abordemos os números: as quantias que se gastam nas campanhas 

eleitorais têm cifras assombrosas. Para as eleições deste ano, existem 

na imprensa estimativas de que os candidatos a prefeito das grandes 

capitais gastarão em torno de 20 milhões de dólares, enquanto que os 
candidatos a vereador desses municípios gastarão em média 100 mil dó

lares.Na campanha de 1990 para a Câmara Federal, o DIAP (Depto. Inter

sindical de Assessoria Parlamentar) estimou que 80 dos candidatos 

eleitos gastaram mais que um milhão de dólares para se eleger. Esses 

gastos envolvem aluguel de imóveis, telefones e veículos, contratação 



gastos com pesquisas de sondagem, material de propaganda, 

es, etc. Mesmo que esses números sejam superestimados,já que não 

"~ ~ideram o trabalho voluntário, as cifras aproximadas ainda seriam 

to 'elevadas. Correspondem a uma evolução mundial dos gastos de cam

que aumentaram espetacularmente nos últimos vinte anos. Na 

por exemplo, em 1974, os principais candidatos a presidente 

ssitariam de 40 milhões de francos cada um; em 1981, a fatura não 

-la por menos que 150 milhões e, em 1988, 260 milhões. para os 

,,, turnos, pareceriam razoáveis ••• Os deputados lá elei tos em 1981 

iaram 100 a 120 mil francos de despesas para a campanha; os elei-

1986, anunciaram 1 milhão de francos de despesas. 

Entre as causas principais apontadas por especialistas, es-

- e~olução das técnicas de propaganda, que obrigou, pela competi-

que os candidatos lancem mão de experts em comunicação, de or

s de pesquisa de opinião, da publicidade de estilo comercial 

SUl' 78 Actualité, nl< 140, abril 1988 - "La politique et 

t~ législations française et étrangEres"). Também são menciona-

orno explicação para esse aumento, o prolongamento do tempo 

e, no caso do Brasil, especialmente nas eleições presiden-

uso meios de locomoção, como os 'jatinhos'. 

De onde vem o dinheiro necessário? Os recursos obtidos atra

das contribuições de militantes estão longe de dar conta desses 

~ tentes. Tampouco a ajuda do Estado, através do Fundo Partidário, 

~esolye já que em nosso pais esse fundo é minimo. Assim, o apelo ao 

setor privado aparece como o caminho salvador, apesar de proibido por 

Lo Q hiato entre a necessidade de gastos e o montante arrecadado le

te dá a medida da hipocrisia, tida por quase todos como necessá

e assim as campanhas eleitorais fazem-se sabida e assumidamente 

arrepio da lei. 

A legislação brasileira sobre controle de gastos é conside

rada irreal e mesmo'excessivamente rigorosa, e a imprensa nos últimos 

5eSBS é rica em declarações nesse sentido. No entanto, muitos dos ar

d s Que tratam do as-sunto revelam desconhecimento da matéria, e, 



portanto, convém que analisemos as leis sobre controle de gastos e fi
nanciamento. 

2 Análise da legislaçao sobre financiamento eleitoral e 
partidário, e seu controle. 

As 
Constituição 
Eleitoral e 
Constituição. 

normas legais sobre o assunto em tela estão definidas na 
Federal de 1988, na Lei Complementar n 2 64/90, no Código 
na Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Iniciemos pela 

Ao definir as diretrizes que norteiam os Partidos Poli-
• 

ticos, no art. 17, dita nossa Carta Magna os seguintes preceitos: 

Art. 17. 

11 proibição de recebimento de recursos 
financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes; 

111 - prestação de contas à Justiça Eleito-

ral: 

Vê-se, pois, que a prestação de contas à Justiça Eleitoral é 

mandamento constitucional. Mais adiante, estabelece a Constituição no 

mesmo artigo 17, S 32 : 

S 32 Os partidos políticos têm direito a recursos 

do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televi

são, na forma da lei. 

Essas são as diretrizes gerais que estabelece a Constituição 
sobre financiamento eleitoral. 

Preocupou-se também a ordem constitucional com a influência 

do poder econômico no que concerne à normaLidade e legitimidade das 



334 

eleições, consignando nos SS 9 Q e 10 do art. 14: 

S 9Q Lei Complementar estabelecerá outros casos 

de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 

proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a 

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de 

função, cargo ou emprego na administração direta ou indire

ta. 

S 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante 

a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da di

plomação, instruída a ação com provas de abuso do poder eco

nômico, corrupçfio ou fraude. 

Percebe-se que a Constituição buscou proteger as eleições do 

abuso do poder econômico, abrindo duas possibilidades legais - ou a 

inelegibilidade dos implicados em abuso, tratada na Lei Complementar 

n Q 64/90, ou a impugnação do mandato dos eleitos que tiverem o abuso 

provado. 

Vejamos melhor a Lei Complementar 64/90. Esta estabelece, de 

acordo com o art. 14, S 9 2 da Constituição Federal, casos de inelegi

bilidade e prazos de cessação, determinando outras providências, e es

tipula no art. lQ, alíneas d e h, que: 

Art. 1 2 São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 

d) os que tenham contra sua pessoa representação 

julgada procedente pela Justiça Eleitoral, transi

tada em julgado, em processo de apuração de abuso 

do poder econômico ou ·político, para a eleição na 

qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como 

para as que se realizarem nos 3 (três) anos se-
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guintes; 

· ........ ~ ....................................... . 
h) os detentores de cargo na administração pública 

direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem, 

a si ou a terceiros~ pelo abuso do poder econômico 

ou político apurado em processo, com sentença 

transitada em julgado, para as eleições que se 

realizarem nos 3 (três) anos seguintes ao término 

do seu mandato ou do período de sua permanência no 

cargo; 

• •••••••••••••••••••••••••••••••• G •• Gil ••••••••• " • o • 

· ...................... . 

Sublinhe-se que neste último caso são inelegíveis apenas os 

que tenham representação transitada em julgado, seja, trata-se de 

abusos cometidos no passado. Como evitar e combater os abusos durante 

as campanhas eleitorais? 

A Lei das Inelegibilidades inovou neste sentido, buscando 

agilizar a apuração dos casos de abuso. 

Os arts. 19, 21, 22 e 23 estabelecem que: 

Art. 19. As transgressões pertinentes a origem de 

valores pecuniários, abuso do poder econômico ou 

político, em detrimento da liberdade de voto, se

rão apuradas mediante investigações jurisdicionais 

realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores 

Regionais Eleitorais. 

Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 

19 desta Lei Complementar serão apuradas mediante 

procedimento sumaríssimo de investigação judicial, 

realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Re

gionais Eleitorais, nos termos das Leis nGs 1.579, 

de 18 de março de 1952, 4.410, de 24 de setembro 
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de 1964, com as modificações desta Lei Complemen
tar. 

Art. 22. Qualquer partido político, coligaçao, 
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá 

representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e 

indicando provas, indícios e circunstâncias e pe
dir abertura de investigaçao judicial para apurar 

~ 

uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico 
ou do poder de autoridade, ou utilizaçao indevida 
de veículos ou meios de comunicaçao social, em be
neficio de candidato ou de partido político, obe

decido o seguinte rito: 
0 •• 0 •••• 00.00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Art. 23. O Tribunal formará sua convicçao pela 
livre apreciaçao dos fatos públicos e notórios, 
dos indícios e presunções e prova produzida, aten
tando para circunstâncias ou fatos, ainda que nao 
indicados ou alegados pelas partes, mas que pre
servem o interesse público de lisura eleitoral. 

Observe-se, pois, que é definido um procedimento sumaríssimo 
de investigaçao. Além disso, como vimos no art. 23, o juiz é dotado de 
grande liberdade na apreciaçao dos fatos. 

Se julgada procedente a representaçao, há duas possibilida
des, estabelecidas nos incisos XIV e XV do art. 22: 

Art. 22 o 

XIV - julgada procedente a representaçao, o Tribu

nal declarará a inelegibilidade do representado e 
de quantos hajam contribuído para i prática do 

ato, cominando-lhes sançao de inelegibilidade para 
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as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos sub

seqüentes à eleição em que se verificou, além da 

cassação do registro do candidato diretamente be

neficiado pela interferência do poder econômico e 

pelo desvio ou abuso do poder de autoridade, de

terminando a remessa dos autos ao Ministério Pú

blico Eleitoral, para instauração de processo dis

ciplinar, se for o caso, e processo-crime, orde

nando quaisquer outras providências que a espécie 
comportar; 

xv se a representação for julgada procedente 

após a eleição do candidato, serão remetidas có

pias de todo o processo ao Ministério Público 

Eleitoral, para os fins previstos no art. 14, SS 
10 e 11, da Constituição Federal, e art. 262, in
ciso IV, do Código Eleitoral. 

Portanto, no caso de a representação ser julgada procedente 
após as eleições, parte-se para a ação de impugnação definida no S 10 

do art. 14 da Constituição. Ora, aqui apresenta-se o problema do curto 
prazo estabelecido na Carta Magna para esta ação. Dificilmente a re

presentação será julgada antes do prazo fatal estabelecido na Consti
tuição: afinal, como destacou o jurista Miguel Reale tlr~.;'eln-: entrevista 

à revista Visão, de agosto de 90, sobre a Lei Complementar n 2 64/90, 

são por demais conhecidos os mecanismos para prolongar a tramitação de 

um processo. Desta forma, mesmo que o candidato eleito seja julgado 

culpado de abuso do poder econômico e, portanto, inel~givel por três 
anos, ele cumprirá seu mandato de quatro anos podendo :~ánda mui to pos

sivelmente candidatar-se novamente ao final desse per iodo. 

Grande 

tadual 
Acórdão 
ral) , 

Exemplo prático dessa situação foi dado recentemente no Rio 
do Norte. A representação contra um candidato à Assembléia Es

desse Estado foi julgada procedente, em março de 1991 (ver 
n Q 11~884, de 5 de março de 1991 do Tribunal Superior Eleito-

e, em conseqüência, foi ele declarado inelegivel "para as elei-
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çOes a se realizarem nos três anos subseqüentes à eleiçao de 1990". 

Assim, a inelegibilidade do candidato esgotar-se-á justo a tempo de 
ele candidatar-se novamente a deputado, se o caso, cumprindo nesse ín
terim seu mandato de deputado estadual conquistado em meio a comprova

do abuso ••• 

o inciso xv do art. 22 nao é aplicado, isto é, nao S~ inicia 
a açao de impugnaçao. pois já decorreu o prazo de 15 dias após a di
plomaçao (art. 14 S lQ, da Constituiçao Federal). 

Outro problema que surge na análise da intrincada legislaçao 
eleitoral é o da definiçao de abuso do poder econômico. Ao contrário 
do que poderia supor-se, a expressa0 nao significa que um partido ou 
candidato esteja gastando mais recursos do que deveria ou se elegendo 
graças a uma intervençao maciça de recursos. Como apontou o Ministro 
José Neri da Silveira (Ministro e ex-Presidente do Supremo Tribunal 
Federal) em palestra proferida no Encontro de Corregedores Eleitorais, 
realizado no Tribunal Superior Eleitoral em março deste ano (1992), 

nao há uma definiçao do que se de'va ter como abuso do poder econômico 
no processo eleitoral. Pondera ainda o Ministro que: 

Se é exato que nao há uma definiçao, desde logo, do que 
se deva ter como abuso do poder econômico no processo 
eleitoral, decerto algumas diretrizes a esse respeito 
cabe colhidas no contexto do sistema eleitoral~ a par
tir da verificaçao de normas de caráter positivo e de 
conteúdo' econômico, já dos que limitam a captaçao de 
recursos financeiros pafa financiamento de campanhas 
eleitorais e de candidat4ras, quer dos que vedam o cus
teio de transporte de eleitores, num dia de pleito 
eleitoral, quer das disposições da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos acerca de financiamento ou custeio 
de campanhas, por empresas, a Partidos ou candidatos. 

Assim, o termo tem sido utilizado quando o financiamento das 
campanhas provêm de recursos considerados ilícitos, venham de onde 
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vierem e até mesmo independentemente de seu valor. Vejamos, portanto,' 
quais sao as disposiçOes que disciplinam as finanças e os recursos 
considerados licitos e ilicitos. 

As diretrizes principais sobre os recursos financeiros dos 
partidos encontram-se no corpo da Lei Orgânica dos Partidos Politicos 
(Lei 5.682 de 21 de julho de 1971), especialmente nos titulos VII e 
VIII (das Finanças e Contabilidade dos Partidos e do Fundo Partidário, 
respectivamente). Os artigos 91 e 92 estabelecem que recursos sao con
siderados ilicitos, vedando o recebimento de recursos, diretos ou in
diretos, de pessoas ou entidades estrangeiras, de autoridades ou 6r
gaos públicos, afora os do Fundo Partidário, bem como os de empresa 
privada de finalidade lucrativa e de entidade de classe ou sindical. A 

lei estabelece ainda que s6 podem receber ou aplicar recursos finan- o 

ceiros nas campanhas eleitorais determinados dirigentes dos partidos e 
comitês legalmente constituidos para esse fim. Os candidatos sao ex
pressamente proibidos de realizar individualmente despesas de caráter 
el~itoral, sob pena de cassaçaó do respectivo registro (ver art. 93). 

Essas proibiçOes têm gerado muitas criticas, por serem con
sideradas irreais e fantasiosas, constituindo, segundo alguns, um con
vite à ilegalidade. Esse ponto tem centralizado as discussOes sobre as 
falhas da legislaçao, produzindo mesmo a lmpressao de que a legaliza
Çab das do~~Oes de empresas privadas seria a medida fundamental para a 

• moralizaçaoe transparência das campanhas politicas. 

No entanto, a mera legalizaçao dos recursos utilizados nas 
campanhas praticamente nao mudaria a nossa realidade eleitoral, já que 
se sabe que a grande maiori'a' das campanhas é movida por recursos ile
g'a'is' - aquilo que agora é ilegal deixaria de sê-lo, convertendo-se o 
poder do dinheiro em norma legal. A regulamentaçao das doações de em
presas s6 faz sentido se acompanhada de normas que as disciplinem, 
para impedir a distorçao da representaçao politica pelo poder econômi-
co. 
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Se admitirmos doações irrestritas e a atuaçêo indiscriminada 
dos interesses econômicos nas campanhas, estaremos comprometendo a 
normalidade e a legitimidade das eleições. Nêo apenas por ferir o 
principio da igualdade, já que, evidentemente, os candidatos mais for
tes economicamente seriam privilegiados, mas, talvez principalmente, 
por permitirmos que se elejam bancadas representativas de interesses 
econômicos particulares, o que atingiria frontalmente o princípio da 
liberdade a independência ante as potências financeiras é uma das 
condições para o livre funcionamento dos partidos políticos. Do con
trário. ter-se-ía o Congresso reduzido a uma banca àe transações entre 
as grandes empresas. 

Que isso nêo é mera especulaçêo infelizmente ficou demons
trado na CP!. Várias doações ilícitas, diretamente a candidatos e, in
clusive, a deputados eleitos foram aqui comprovadas, em depósitos no
minais, oriundas dos generosos fantasmas. De onde vieram esses recur
sos? Por outro lado, conforme é demonstrado neste Relatório, entre as 
notas fiscais emitidas pela EPC que foram destacadas pela Receita Fe
deral, como suspeitas de acobertar pagamentos ilegais, temos, entre 
maio de 90 e novembro do mesmo ano, milhões de dólares em notas de 
grandes fornecedoras de cimento e construtoras: a Norberto Odebrecht 
pagou à EPC em torno de três milhões e duzentos mil dólares, a Andrade 
Gutierrez em torno de um milhêo e setecentos mil dólares, o Grupo Vo
torantim aproximadamente duzentos e cinqüenta mil dólares,apenas neste 
período. Para que foram feitos esses pagamentos? É lícito pelo menos 
supor que parte desses recursos tenha ido para campanhas eleitorais, 
já que nêo é segredo para ninguém que essas empresas estêo entre as 
maiores interessadas nos resultados eleitorais. Nêo é demais que nos 
detenhamos por um momento no papel que as grandes empreiteiras e pres
tadoras de serviços jogam na cena política em nosso pais, já que os 
pagamentos mencionados apenas levantam a ponta do manto obscuro que 
envolve suas atividades. 

o crescimento das grandes empresas construtoras dá-se à som
bra do Estado brasileiro, nas últimas décadas, de uma form~ tal que 

essas empresas se encontram hoje firmemente encravadas na estrutura da 



administraçao pública. Se no início a relaçao entre Estado e as. :c 

era externa, isto é, o Estado controla a obra e a empreiteira a 5:'2 

za, surgindo a corrupçao na medida em que a empresa paga a propin:e 

ra conseguir a concorrência, ou o governante a pede para entre 

hoje a relaçao é muito mais complexa. As grandes empr,eiteirasest '" 

lecem prioridades de investimento, atuam na elaboraçao do or 

incluindo seus projetos e descobrindo os caminhos da liberaçêo ~ 

bas. contribuem para a eleiçao de governantes que lhe sejam si t_=~ 

ou de bancadas que votem seus projetos - enfim, influenciam enormem~TI

te na formaçao dos quadros políticos e administrativos e acabam 

dando o orçamento público, como denunciou o Ministro Adib Jatene, 

de sua posse. 

i desta forma que se chega à situaçao já publicamente re-~

nhecida em relatórios de especialistas: - o Banco Mundial estima 

as obras no Brasil custem em média 100% mais que as feitas em outr 

países. Especula-se na imprensa o quanto da dívida externa se deve 

obras faraônicas ou simplesmente inúteis, construídas ou inici 

nesse conluio entre governos inescrupulosos e as grandes empreiteiras~ 

Apenas uma destas obras, a Ferrovia do Aço, custou 2 biliões de dôJ 

res acima do que deveria ter custado - 1% da dívida externa j 

pelo ralo. As contribuições dessas empresas às campanhas políticas 

sao, portanto, mais que doações: sao investimentos. A sua interver 

no processo eleitoral deve, pois, ser limitada, para garantir a 

timidade da representaçao política. 

Chama a atençao, porém, que, se o clamor pela transparênci 

das finanças partidárias atinge as páginas dos jornais, raramente s 

menciona o fato de que nao há sanções estabelecidas para os que 2n~ 

fringirem a lei. Se a proibiçao do financiamento por empresas pri 

se converteu em letra morta, é porque nao há praticamente riscos 

receber ou doar recursos ilegais. Mesmo nos casos comprovados. aq~: 

nesta CPI, de candidatos que receberam recursos ilícitos, a úni 

possível seria a de perda do registro da candidatura, à 

eleições, prevista no parágrafo segundo do art. 93. 



342 

Assim como a LOPP (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), 

tan~O~C0 o CÓdigo Eleitoral estabelece claramente penas para a utili

~~çê\, de recursos ilícitos. No art. 237, o Código estabelece que os 

~.";"S('!3 do poder econômico e de autoridade serêo coibidos e punidos, 

!,.."":":'1 ,t:'; t.. 

ilem define o que deva entender-se por tais abusos, nem çomina a 

No~ artigos de n Q 289 a 354, definem~seos crimes eleitorais e 

~uas penas. No entanto, sêo poucos-os artigos que se vinculam ao po~er 

.., c~nÔl,.lic{j .- são os arts. 299, 302 e 334, que proíbem a compra de vo-

,~ 0 f0 r 0ecimento de alimentação e transporte gratuitos, bem como a 

Itsc(;0uiçao de mercadorias, prêmios ou sorteios com o fim de alicia

,---" 'C 1.,1 11.05 ele i tores. O art. 350 estabelece pena para à falsi f icaçêo de 

'..<'. "'i.,"' I' t -;)5 eleitorais, entre os quais se inel úem osdocúmentos de 

::'l, "':'st aç:3.o de contas. 

Essa 'legislação está em descompasso com as formas mais im

,:,'f'rau::es do abuso do poder econômico, como aponta o ministro Romildo 

.' c_ ~Z:',J?;,a, que f oi Corregedor-Geral do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 

O modo como o abuso do poder econômico pode afetar a 

normalidade do processo elei toral so'fistica-se a cada 

dia. No passado, este abusoaconteciàno varejo: os 

candidatos e seus amigos procuravam,:de forma indivi

dualizada, influir no processo. Mas, nas campanhas po

liticas mais recentes, esta forma de corrupçêo do poder 

econômico, de comprometimento do processo eleitoral, 

perdeu relevo em face de outras formas muito mais im

portantes: o emprego da televisêo e a locomoçêode can

didatos rápida e eficientemente por modernos meios de 

transporte movimentam grandes somas. (em entrevista a 

1 sto l Senhor de 10/10/90). 

Estas formas, contudo, nem estêo tipificadas, nem têm defi

nidas penas. 
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Outro ponto nodal na legislaçao é a fiscalização financei-

ra por que esta fiscalizaçao nao tem sido efetiva? A Lei Orgênicc 

dos Partidos estabelece que a fiscalizaçao sobre a movimentação finan

ceira dos partidos será feita pela Justiça Eleitoral. O art. 90 obri

ga a que os partidos enviem anualmente à Justiça Eleitoral o balanço 

financeiro do exercicio findo. Os arts. 89, 90 e 93 disciplinam a es

crituraçao contábil dos recursos, inclusive com responsabilizaçao ci

vil e criminal dos dirigentes de partidos e comitês por irre9u~dridd

des. 

Porém, nas campanhas eleitorais, as prestações de conta tem 

sido. julgadas pelos Comitês Interpartidários de Inspeção. Isto se da 

basicamente em três pass6s : 

a) Todos os gastos de campanhas devem ser processados atra 

vés dos Partidos Politicos, que ficam obrigados a formar Comitês Elei 

torais para gerir os recursos financeiros; 

b) Os Comitês Eleitorais devem prestar conta ao COW1Lé In 

terpartidário de Inspeção, formado por integrantes de todos os Parti

dos e Coligações que participarem da eleiçÕes: 

c) O Comitê Interpartidário, após analisar ou mesmo investi 

gar as contas dos Partidos, deve enviar relatório à Justiça Eleitoral. 

Esse tipo de fiscalização, no entanto, tem sido muito criti

cado por in-eficaz e formal. Como exemplo, o Juiz Paulo Césôc Sõlomão 

declarou ao jornal O Globo, em"? de junho de 92, que um dos partidos" 

que _concorreram às eleições de 90 apresentou suas contas somente ew 

junho de 91, sem que sofresse nenhum tipo de sanção. Antonio Carlos 

Mendes, procurador regional eleitoral de São Paulo, de 1983 até o pre-

sente ano, declarou em entrevista ao mesmo jornal que a culpa da má 

fiscalização dos gastos é dos próprios partidos, já que o controle dos 
recursos compete ao Comitê Interpartidário e, nestes anos todos, ja

mais viu ele um parecer contra as contas de nenhum partido político no 

Brasil. 
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A análise das atuações 60S Comitês Interpartidários leva a 

. confirmar sua ineficácia. As e-xpJ.icações são várias. Em primeiro lu

gar, nAo existe dispositivo legal que regulamente o funcionamento dos 

Comitês. As decisões são tomadas pela maioria dos membros do Comitê. 

Isso significa que, em casos em que os representantes de Partidos ve

nham a pedir investigações ou discordein das contas apresentadas por 

outros Partidos, se for-em vencidos', não -haverá investigaçAo, e as con

tas serão aprovadas - existem muitos exemplos desta situação nas 

eleições· dos últimos anos. Esse tipo de decisão dá-se, contudo, num 

contexto muito delicado: os Comitês reúnem-se sempre após as eleições, 

de maneira que a contestação de gast-os sempre pode parecer atuação de 

um 'mau perdedor'. Ou, ainda, 1SS-0 pOde dar-se efetiva=tente, a saber, 

os Comi tês podem tornar-se c-enário de paixões político-elei torais, 

convertendo-se em arma contra o partido' vencedor, ao invés de cumprir 

seu papel fiscalizador. Além disso, pode-se dar um tipo de acordo en

tre os Partidos, em que um não fiscaliza o outro e assim ninguém fis

caliza ninguém. 

Mas, se é reconhecidame'nte ineficaz a ação dos partidos po

líticos no controle das finanças, será a atitude inerte de Justiça 

Eleitoral inevitável? 

Esta é um questão colocada c.om mui ta propriedade por Joaquim 

Falcão, pro~e,ssor da UFRJ e Secretário Geral da Fundação Roberto Mari

nho (O Globo 21/6/92), para quem: 

a tentativa de trocar apoio ao candidato do presente 

pelos favores do deputado do futuro existe em todos os 

países do mundo. Faz parte, infelizmente, do jogo elei

toral. Isto não nos distingue. O que nos distingue dos 

demais países é que a nossa Justiça aceita uma presta

ção de contas de campanha claramente insuficiente, às 

vezes ilegal. Aceita, segundo o Ministro Paulo Bros

sard, a "beatificaçã9 do ilícito". Não devia aceitar, 

não. Poderia a pr6p~ia Justiça encontrar meios de con-
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trolar os abusos. Bastaria ser menos documental, menos 
formalista, mais rápida, e mais investigatória. Buscar 

resultados, até mesmo por questao de sobrevivência. 

A verdade é que a Justiça Eleitoral tem-se contentado com 
um controle formal das prestações de contas, julgando apenas a legali
dade dos atos. Isso fica claro na Resoluçao 17.058, de B de novembro 
de 90, que arquivou as contas dos candidatos à eleiçao presidencial 
no Relatório, o Relator destaca que, de acordo com a Resoluçao 
15.443, do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL: 

nao compete ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL aprovar 
ou nao as referidas contas, que devem ser examinadas e 
aprovadas pelo próprio Comitê Interpartidário de Inspe
Çao, de acordo com o art. 13, parágrafo 4 9 • Ao TRIBU
NAL SUPERIOR ELEITORAL compete. apenas, de acordo com a 
mesma Resoluçao, promover a publicidade ampla das con
clusões e relatórios sobre investigações procedidas pe
lo Comitê Interpartidário, a fim de que qualquer candi
dato possa examinar os relatórios e suas anexas presta
ções de contas. 

Essa Resoluçao está em claro confronto com a nova Constitui
Çao, já que, como vimos anteriormente, a prestaçao de contas à Justiça 
Eleitoral passou a ser preceito constitucional: cabe, portanto, espe
rar que o controle das contas por parte desta seja efetivo, e nao ape
nas formal. Contudo, para que a Justiça Eleitoral possa cumprir esse 
papel, é necessária uma legislaçao clara e realista - esta pode ser 
uma contribuiçao da CPI, como veremos adiante. 

Nao #poderiamos terminar esta análise sem mencionar um ponto 
básico para o equacionamento dos problemas que estamos levantando: o 
sistema eleitoral. Ainda que, certamente, nao será neste Relatório que 
iremos modificar as bases de nosso modelo eleitoral, nao se pode fugir 
à constataçao de que muitas das mazelas expostas têm suas raízes nos 
defeitos do modelo proporcional tal qual o praticamos no Brasil. Nosso 
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modelo conduz à fragmentação e à fragilidade partidária, ao controle 
frouxo dos representantes por parte dos representados e a eleições 

muito mais dispendiosas, já que os candidatos devem buscar votos em 

todo o Estado. 

A simples adoção de um sistema de votação distrital contri
buiria para 'rebaixar os custos de campanha e para reforçar o vínculo 
das comunidades com seus representantes. Não propomos, no entanto, a 

adoção .de um sistema majoritário, ou distrital "puro", já que estamos 
muito conscientes dos riscos que este implica - não apenas pode signi
ficar a asfixia das minorias, como também permite que se forjem maio

rias sem o correspondente apoio da população. 

Por estes motivos, somos simpáticos à adoção do modelo ale
mão, o.qual alia ~s vantagens acima citadas da representação distrital 
com as garantias democráticas que o sistema proporcional.oferece •. Ou

tra vantagem i~P?rtantedo sistema ,alemão·é a de reforçar os partidos 
pol,íticos.~ o .sistema dimipui em ~u~t9·.a luta fratricida' entre OS'com

panheiros de .. legenda à ,.ppca da~.eleições. Tanto na disputa pelo vóto 
n0.distrito .como ~a disput~ pelo.voto de lista, o.partido apresenta-se 
unido, já que o sucesso do candidato no distrito ou o sucesso da lis
ta, em nível nacional, é.o sucesso do partido e do maior número, de 
candidatos. Com isso, fortalecem-se os programas e compromissos polí
ticos, em detrimento do personalismo tão nocivo às instituições polí
ticas •. Becomenaa~ps , por~~nto, o~poio e a urgência necessária à pro

posta, qe emen~a à Consti. ~uição que introduz o sistema. proporcional 
personalizado, o~ sistema "distrital misto" (Projeto de Emenda Consti

t~ciona~ n fl 2~;.de 1991, ·de Jos~ Serra), a qual está sendo apreciada 
por Comis~ão Especial na .C;âmara ·,dos ·,Depu~ados. 

Par.a e.ncerrar e~t,e ponto, resta um t6pico da maior importân

cia: o f inancia,mento públ.ico. Anteriormente, abordamos os riscos sem

pre .presentes.para a demo.~racia, se o poder. do dinheiro sobrepujar o 

das idéias e dos programas partidários. No entanto, a não ser que nos 

deixemos seduzir pelo falso moralismo de que política é possível sem 

recursos, temos que enfrentar o problema de como suprir os meios para 
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garc:intir a divulgação de idéias e de seus representantes, fundamental 
à democracia representativa. 

Alinhamo-nos aqui com a tendência manifestada nas maiores 
democracias ocidentais de que, para garantir a independência dos pàr
tidos ante as potências financeiras e limitar o papel do dinheiro na 
competição política, é fundamental a instituição de um financiamento 
público efetivo. Não foi por outras razOes que a França instituiu o 
financiamento pelo Estado recentemente, em 1988, a Espanha em 1987, a 
Alemanha o utiliza desde 1967 e os E.U.A desde 1971. Itália. Suécia, 
Noruega são outros exemplos, dentre muitos. 

A Câmara e o Senado discutem presentemente projetos de uma 
nova Lei de Partidos, adequàda à Constituição de 1988, e a preocupação 
com o Fundo Partidário está presente na maioria destes projetos. Os 
projetos de Nelson Jobim, Prisco Viana, José Dirceu e Magalhães Tei
xeira, especialmente, procuram'estabelecer parâmetrbs finan~eiros tom
patíveis com as necessidades dos partidos. É fundamental que Deputados 
e Senadores contribuamos para uma rápida regulamentação de um finan
ciamento público efetivo, e colocamo-nos desde já entre seus defenso-
res .. 

No'entanto,é necessário que fique claro que defendemos a 
institucionalização do financiamento público de partidose' campanhas 
dentro de parâmetros rigorosos de controle. O recurso ao dinheiro pú
blico implica em um controle dás despesas, em transparência e publici
dade das contas - do contrário ,estar'emos criando apenas mais uma 'JIla
mata'. O primeiro passo a ser dado deve ser nesse sentido, de uma re
gulamentação realista, porém severa, dos ~astos de ~ampanha. Neste 
sentido, a CPI pode dar uma contribuição concreta, oferecendo projetos 
de lei que regulamentem essa matéria. Passemos pois a estas propostas. 
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3 - Propostas: limites de gastos, limites de doações, pena

lidades e fiscalização financeira 

Na análise anterior, vimos que a legislação nem define o que 
é abuso do poder econômico, nem define penas. Como bem conclui Geral
.do ' Br inde iro, ·Vice-Procurador Geral Elei toral, numa análi se das falhas 
da legislação, "é preciso que a 1ei eleitoral defina claramente o que 
vem ,a, ser ,abuso do poder econômico, antes de mais nada, e depois' é 
preciso que. estabeleça sançõ~~ severas para punir os infratotes." 
(Estado' de SUo Paulo, 24/ 5/92). 

Propomos que a CPI assuma esta tarefa, e·stabele,cendo 1 imi
tes, regulamentando as doações privadas e as penalidades. Assim, no 
J;>roje'to de ;lei abaixo, propomos um limite de gastos ele'Ítorais, a 
exemplo do que existe na maioria dos países ocidentais, ,eomo a França, 
a Espanha e até a Grã-Bretanha. As doações por parte de empresas são 
permi tidas, porém também dentro de limi tes.· Inc'luímoS aqui uma pro
posta inspitàda na lei espanhola, que' proíbe .asdoaçOes'.de. empresas 
vinculadas ao Estado por contratos de fornecimento, prestação de obras 
ou serviços, já que, como apontamos anteriormente, essas doações de
turpam a representação política. 

Póroutro lado, como.pontamos,anteriormente, de nada vale-
• r-ia"est ipularmós .limi tes e penal id,ades, ,sem aperfeiçoarmos os mecani s-

·.mos .de'·, cOl1trole 'das finanças dos partidos. Incluímos aqui propostas 
.que visam torl1ar a fiscalização das contas dos partidos efetiva - o 
controle das finanças par,t idár ia é atr ibuição' con'sti tuc ional da Just i
ça Eleitoral, e esta passa a ter a obrigação de atestar a veracidade 
das contas apresentadas. Os partidos, por sus· vez,. deve.m apresentar 
seus balanços contorme os principios aceitos de ContabilIdade, devendo 
esses balanços ser assinados por profissional habilitado. Nos seis me
ses que antecedem as elei ções, as prestações de conta d.os part idos de
vem ser mensais) pois, se forem feitas apenas após o encerramento das 

campénhas, reproduziríamos o trist~ quadro atual - o abuso do poder 
econômico seria comprovado quando os candidatos já estivessem garanti-
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dos em suas cadeiras ou cargos e, portanto, imunes. 

Abandonemos a hipocrisia, nêo contudo para permitir o domí
nio indiscriminado do poder econômico na formaçêo da vontade política 

devemos impor parâmetros realistas, porém controle severo, para os 
que infringirem a lei. Assim, estaremos certamente nlo acabando com a 
corrupçlo eleitoral, mas contribuindo para que a Sociedade e a Justiça 
possam combatê-la. Como disse François Miterrand em 1988, ao patroci
nar um projeto'de lei que regulamentou na França o financiamento dos 
par,tidos e das campanhas eleitorais: "Certamente nêo imporemos a vir
tude ( ••• ) Haverá sempre aqueles que burlarêo a lei para cometer frau
des. No entanto, os desonestos serêo dez vezes mais culpados e deverlo 
ser mais penalizados." 

Nos termos da justificaçêo acima exposta, entende a CP! ne
cessário apresentar o subsequente projeto de lei: 

PROJETO DE LEI NQ , DE 1992 

(Da Comissêo Parlamentar Mista de Inquérito - RQN 52/92)., 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lI/Para as eleiçOes em qualquernivel o limite de 
gastos eleitorais permitidos por partido político' ou 
coligaçêo será o que resulte da multiplicaçêo do número 
de eleitores da respectiva circunscriçêo por um' fator 
de multiplicaçêo "x" na forma seguinte: 

Senador -> nA de eleitores do Estado X "5x "cruzelros 
Cep. Federal -> nA de eleitores do Estado X "x "cruzeiros 
Cep. Estadual -> nR de elei,tores do Estado X "1/4x" cruzeiros 
Vereador -> nR de eleitores do Munlc. X "1/4x" cruzeiros 
Pref. e V.Pref.-> n2 de eleitores do Munlc. X "2x" cruze;ros 
Gov. e .v.Gov. -> nA de eleitores do Estado X "6x "cruzeiros 
Preso e V.Pres.-> n2 de eleitores do País X "10 X " cruzeiros 
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S 1 2 O valor de x será de Cr$ , atualizados, a 
cada eleição, pela Justiça Eleitoral, segundo o índice 

Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. 

S 2 2 Ao partido que ultrapassar o limite estipulado 

neste artigo, será aplicada multa equivalente a, no mí

nimo, o valor que superar tal limite. 

S 32 O partido que ultrapassar o limite estipulado nes

te artigo perderá o direito ao Fundo Partidário do ano 

subseqüente. 

Art. 2 2 É vedado aos partidos receber, direta ou indi
retamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição 
ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclu
sive através de publicidade de qualquer espécie, proce

dente de p 

I - entidade ou governo estrangeiro; 

11 - autoridade ou órgão público, ressalvadas as dota

ções ao Fundo Partidário; 

111 - autarquia. empresa pública ou concessionária de 
serviços públicos, sociedade de economia mista e fun

dação instituída em virtude de lei e para cujos recur
sos concorram órgãos ou entidades governamentais; 

IV - entidade de classe ou sindical; 

V pessoa jurídica de direito privado que, mediante 

contrato vigente, seja prestadora de serviço, realize 
obras ou fornecimento de bens a órgãos públicos, ou que 

esteja participando de licitação pública para tal fim. 
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Parágrafo dnico O partido que receber recursos ~ed~dos 
nesta lei, perderá o direito ao Fundo Partidário do ano 

subseqüente. 

Art. 3 2 Ressalvado o disposto no artigo anterior, os 
partidos políticos poderão receber doações de pessoas 

físicas e jurídicas, até o limite de Cr$ 100.000.000,00 
(cem milhões de cruzeiros) para a pessoa física e 
250.00~.OOO,OO (duzentos e cinqüenta milhões de cruzei
ros) para a pessoa jurídica. 

S 1 2 - As doações de que trata este artigo poderão ser 
feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, es
tadual e municipal, os quais remeterão à Justiça Elei
toral demonstrativo de seu recebimento e respectiva 
destinação, juntamente com o demonstrativo contábil dos 
respectivos partidos •. 

S 2 2 - As doações em recursos financeiros deverão ser, 
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzado em nome 
do Partido Político ou por depósito bancário diretamen
te na conta do Partido. 

Art. 42 Constitui crime eleitoral: 

I - doar, direta ou indiretamente, a partido político 
recursos acima do definido em lei destinados a aplica

.çào. ·em campanha eleitoral. 

Pena: Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. 

11· - receber; direta ou indiretamente, recursos acima 
do definido .em lei destinadosaapl:icaçào em campanha 

eleitoral. 
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Pena: Reclusao, de 1 a 3 anos, e multa 

Consideram-se recursos, para os fins deste 
artigo, dentre outros: 

I - qualquer quantia em dinheiro, seja em moeda nacio
nal ou estrangeira; 

11 - qualquer título representativo de valor mobiliá-

rio; 

111 - qualquer mercadoria que possa ser vendida ou tro
cada; 

IV - a prestaçao de qualquer serviço; 

V - a utilizaçao de qualquer equipamento ou material: 

VI - a cessa0 de funcionários; 

VII - o pagamerito de salário ou gratificaçao a funcio
nário de partido ou de candidato a cargo eletivo; 

VIII a difusao de propaganda, por qualquer meio de 
comunicaçao, ou o pagamento das despesas necessárias a 
sua produçao ou a sua veiculaçao: 

IX - a cessa0 de imóvel, temporária ou definitivamente: 

x - o pagamento a terceiro de quaisquer despesas rela
tivas às hipóteses previstas neste artigo. 

S 2Q As penas do inciso 11 serao aplicadas sem prejuí
zo das sanções previstas na Lei Complementar nQ 64, 

de 18 de maio de 1990; 



353 

S 3 R Aplicam-se as penas deste artigo ao diretor-pre

sidente, ou àquele que ocupe cargo equivalente, de so

ciedade anônima da qual se originem os recursos desti

nados a partidos ou a candidato acima dos previstos 

nesta lei. 

S 4 2 As disposições do parágrafo anterior aplicam-se ao 

sócio gerente ou administrador de pessoa jurídica orga

nizada sob outra forma que nêo a de sociedade por 

ações. 

Art. 5 R .À pessoa jurídica da qual se originarem os re

cursos descritos no do artigo anterior será aplicada 

multa a ser arbitrada pelo juiz, que levará em conta a 

capacidade econômica da empresa. 

Parágrafo único. A execuçêo da multa prevista neste 

artigo será realizada nos termos do art. 164 da Lei 

7210, de 11 de julho de 1984, sendo seu valor revertido 

ao Fundo Partidário. 

Art. 6 R A Justiça Eleitoral fará o exame da escritura

çêo contábil e das prestaçêo de contas da movimentaçao 

financeira dos partidos e das despesas de campanha 

eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequada

m~nte a real movimentaçêo financeira e os dispêndios e 

recursos aplicados nas campanhas eleitorais, fazendo 

observar as s'eguintes normas: 

I - obrigatoriedade de s6 receberem ou aplicarem recur

sos financeiros em campanhas políticas determinados di

rigentes dos Partidos e Comitê~ legalmente constituídos 

e registrados para fins eleitorais; 
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11 - caracterização da responsabilidade dos dirigentes 
de partidos e Comitês, inclusive do Tesoureiro, que 
responderão civil e criminalmente por quaisquer irregu
laridades: 

111 escrituração contábil, feita de acordo com os 
principios fundamentais de contabilidade aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e assinados por con
tadores habilitados junto aos Conselhos Regionais de 
Contabilidade, que assumirão integral responsabilidade 
técnica pelas informações delas constantes: 

IV - obrigatoriedade de ser conservada pelos partidos e 
comitês a documentação comprobatória de suas prestações 
de contas, por prazo não inferior a 5 {cinco} anos~ 

V obrigatoriedade de movimentar, através de conta 
única, aberta especificamente para este fim, no Banco 
do Brasil, Caixas Econômicas Federais e Estaduais ou 
sociedades bancárias de economia mista todos os fundos 
financeiros dos partidos ou comitês, e, inexistindo es
tes estabelecimentos, no banco escolhido pela Comissão 
Executiva, à ordem conjunta de um dirigente e de um Te
soureiro do Partido; 

VI - obrigatoriedade de os partidos enviarem, anualmen
te, à Justiça Eleitoral, o balanço financeiro do exer
cicio findo, até 31 de março. 

VII - obrigatoriedade dos partidos de, nos anos em que 
ocorrerem eleições, enviarem à Justiça Eleitoral balan
cetes . men-sais, . nos seis meses que antecedem o pleito e 
nos dois meses que o sucederem, devendo a Justiça Elei
toral- apreciá-los -at~é~oitodias antes da diplomação dos 
eleitos.; 
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---VIII exigência de registro dos comitês Que deverao 
atuar nas campanhas eleitorais. 

S 1 2 Para efetuar os exames necessários ao atendimento 
do disposto no caput, a Justiça Eleitoral poderá reQui
sitar técnicos de controle externo do Tribunal de Con
tas da União ou dos Estados, pelo tempo Que for neces
sário. 

S 2 2 A Justiça Eleitoral poderá, sempre Que julgar ne
cessário, requisitar diretamente às instituições finan
ceiras os extratos e comprovantes de movimentação fi
nanceira das contas referidas no inciso VII, devendo os 
partidos comunica~ ao 6rgão competente a abertura das 
mencionadas contas no prazo de 15 (Quinze) dias. 

S 3 2 Recebidos os balancetes mensais e as prestações de 
conta de cada partido, a Justiça Eleitoral determinará 
sua imediata Pu~licação na Imprensa Oficial, ou, ine
xistindo essa, determi~ará sua afixação na secretaria 
do Tribunal ou no Cart6rio Eleitoral. 

S 4" A partir do décimo Quinto dia da publicação das 
prestações de conta, os partidos pOlíticos terão o pra
zo de cinco dias pa;,~ impugná-las. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 8" Ficam rev9g.~dos os art. 90, 91 e 93 da Lei 
5.682, de 21 de julho de ~971 (Lei d6s Partidos Políti
cos) • 
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I I - O CICLO ORÇA.MBH'TÁRIO 

Os resultados desta CPI não estariam completos se não fossem 

apontados os fatores que possibilitam a ocorrência, no âmbito da admi

nistração pública federal, dos fatos revelados por esta Comissão. Além 

disso, cabe-nos sugerir algumas medidas que eliminem ou atenuem as 

distorções detectadas. 

As provas coletadas na fase de investigação mostram à sacie

dade que se tornou relativamente fácil a grupos organizados ocupar po

sições-chave nos órgãos da administração pÚblica e, de maneira arti

culada, conduzir o Poder público a tomar decisões e empreender ações 

danosas ao Estado e prejudiciais ~ ~ociedade, embora muito rentáveis 

para os membros desses grupos, sob a forma de comissões, lucros exor

bitantes, favorecimentos pessoais, etc. 

Como já afirmamos, o nosso código Penal (Decreto-lei n Q 

2.848, de 17 de abril de 1940), em especial n~ p~rte que se refere 

aos "crimes contra a administraçáopubiica", não está"mais em condi

ções de ser um elemento dissuasório eficaz de pessoas dispostas a se 

apropriar de recursos pÚblicos em proveito próprio. O mesmo pode ser 

dito do Código de Processo Penal (Decreto-lei n Q 3.689, de 3 de outu

bro de 1941), cujas normas acabam por impor um rito demasiado moroso e 

formalístico para a apuração e punlÇao de" crimes dessà natureza. 

Além disso, como também abordamos em outra parte deste rela

tório, "é evidente a necessidad~ de se prb~o~~r"profuhdas reformas na 

leg~slação eleitoral, particularmente no que diz respeito"às normas 

sobre custeio de campanhas eleitorais. 

Não obstante, há uma outra vertente da administraçãó pública 

federal que é, também, uma das fontes" centrais de facilitação da inge-
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rência externa espúria na administraç!o pública. Trata-se do ciclo or
çamentário ampliado, com a inclus!o do Plano Plurianual (PPA) e da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que surgiram com a promulgaçêo 
da Constituiç!o de 1988. Referimo-nos aos procedimentos, no âmbito 
tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, que geram o PPA, a 
LDO, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e os Créditos Adicionais e que re
gulam o acompanhamento e a avaliaç!o do Plano e dos Orçamentos. 

Julgamos que esse é um dos ambientes propicios à prática de 
várias irregularidades apura~as por esta CPI. Avaliamos, também, que é 
um dos assuntos sobre os quais o Congresso pode agir com rapidez e 
eficácia, de modo a fechar as portas para novas aventuras e assaltos 
ao Erário. Para tanto, será necessário, inclusive, que o Poder Legis
lativo demonstre a firme vontade política de reconhecer alguns pecados 
por ele mesmo cometidos, afastando-se de alguns maus hábitos e que im
ponha a si mesmo regras simple,s, como que demonstrará à sociedade 
brasileira sua disposiç!o de renovar costumes e práticas políticas e 
colocar os interesses do Pais acima dos interesses pessoais. 

Para melhor situar, o Que será adiante discutido" é necess,á-
, ' 

rio! preliminarmente, fazer u~a d~scriç!o sucinta do, que den.ominamos 
ciclo orçamentário ampliado, distinguindo, para cada instrumento de 
planejamento e orçamento, a participaç!o dos Poderes Execueiyo e Le
gislativo. Tem,o!?: 

19) elal?9raç!0, ,p~,lo Poder,Executivo, da proposta .do Plano 
Plurianual (PPA) e conseqüente encaminhamento ao Congresso; 

2") exame, inclus!o de emendas~ aprpvaç!O\P~lo Congresso'do 
PPA e remessa à sançãp do Presidente da República: 

3") elaboraç!o, pelo Poder Executivo, da proposta da Le! de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), compatível com o Plano Plurianual, e 
conseqüente encaminhamento ao .Con9resso: 

•• , I. " 
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4 2 ) exame, inclusão de emendas e aprovação, pelo Congresso, 

da Lei de Diretrizes orçamentárias e remessa à sanção presidencial; 

52) elaboração, pelo Poder Executivo, da proposta da Lei Or

çamentária Anual (LOA), compatível com a LDO e PPA: 

6 2 ) exame, inclusão de emendas e aprovação, pelo Congresso, 

da LOA e remessa à sanção presidencial; 

7 2 ) execução do~ Orçamentos; 

8 2 ) acompanhamento e avaliação da execução do PPA e controle 

interno da execução dos Orçamentos pelo sistema de controle interno 

dos três Poderes; 

92 ) controle externo da execução dos Orçamentos a cargo do 

Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da UniAo 

(art.7l, da C.Federal). 

É preciso tornar claro que, em torno desse processo, concen

tram-se maciços interesses empresariais, corporativos, regionais e se

toiiais de toda espécie, devido ao volume de recursos que nele são mo

bilizados. A maioria desses interesses é legítima e pauta sua inter

venção no processo decisório subjacente pelo respeito às normas legais 

de regência. Outros, no entanto, não se deixam embaraçar por conside

rações de ordem ética ou legal, como demonstram cabalmente os fatos 

revelados por esta CPI. Isto acontece porque, ao longo do ciclo orça

mentário, surgem oportunidades de ingerências externas diversas, devi

do a lacunas na legislação e a procedimentos políticos, práticas e 

praxes que comandam o processo. Já, na elaboração das propostas do 

Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamen

tária Anual, no âmbito do Poder Executivo, mobilizam-se grupos inte

ressados tão somente em vender seus produtos e serviços, alheios às 

reais necessidades do País e de cada região. 
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Uma reforma urgente é imprescindivel, motivo pelo qual pas

samos a abordar os pontos onde surgem essas oportunidades e nossas su

gestões .para eliminá-las. Nem todas as sugestões poderão tomar a forma 

de propostas de alteração legislativa. Haverá sempre casos em que se

rão apenas recomendações. 

A ação dos grupos supra-mencionados é facilitada pela vir

tual inexistência, hoje, de um sistema de planejamento nacional digno 

deste nome. A ausência de prioridades nacionais claras e racionalmente 

articuladas entre si contribui decisivamente para estabelecer um clima 

no qual disputam-se anarquicamente os recursos orçamentários, baseado, 

apenas, em interesses econômicos ou eleitorais imediatos, freqüente
mente à margem de qualquer racionalidade, ética ou legalidade. O des

perdício resultante é brutal. 

No ciclo orçamentário, podemos identificar os momentos em 

que grupos de interesses têm a oportunidade de interferir na destina

ção dos recursos públicos, e~ especial nas etapas relativas às leis 

orçamentárias anuais, pormenorizadas abaixo. Algumas observações que 
são feitas valem, mutatis mutandis, para a elaboração, a apreciação, a 

alteração e a execução de outras leis relativas ao planejamento e à 

programação dos gastos da administração federal. 

A. Elaboração do projeto de lei do orçamento. 

Os órgãos de planejamento que participam do processo avaliam 

as condições macroeconômicas, estimam a receita para o exercício orça
mentário e estabelecem os parâmetros que prevalecerão na elaboração 

dos Orçamentos. O órgão central de orçamento (Departamento de Orça

mentos da União - DOU) fixa as condições em que deverão ser elaborad~s 

as propostas setoriais, determinando inclusive os tetos de programa
ção. As propostas das unidades orçamentárias de cada 6rgão ou entida
de são consolidadas na unidade setorial de planejamento e orçamento e 

encaminhadas ao DOU para os ajustes necessários, tendo em conta dire

trizes emanadas do órgão central de planejamento e compatíveis com ·a 

Constituição, o PPA e a LDO. 
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o resultado deste trabalho é submetido à consideraçao do 
Presidente da República. que arbitra a distribuiçao final dos recursos 
e a envia ao Congresso Nacional para apreciaçao. 

Identificam-se, nesta fase, os seguintes momentos em que in
teresses privado? corporativos, políticos e pessoais têm a oportuni
dade de introduzir mudanças de rumo na proposta, que atendam seus ob
jetivos: 

1. na fixaçao, pelo DOU, dos tetos, que, nesta etapa, descem 
ao nível dos recursos oferecidos a cada Ministério, órgao ou entidade 
da administraçao, por grupo de despesas e fontes de recursos; 

2. na elaboraçao dos pedidos de recursos por parte de cada 
unidade orçamentária, órgao ou entidade, para posterior encaminhamen
to à unidade setorial de planejamento e orçamento dos ministérios aos 
Quais estao subordinados: 

3. na repartiçao dos recursos às unidades orçamentárias, 6r
gaos e entidades no âmbito de cada ministério, aqui consideradas as 
negociações entre os gestores de recursos e a unidade setorial de pla
nejamento e orçamento. ouvido o Ministro; 

4. nas'~egociações entre os órgaos setoriais de planejamento 
e orçamento e o DOU, com a finalidade de ampliar seus tetos: 

5. na consolidaçao das propostas setoriais pelo DOU: 

·6.n-a 'deci saio do Presidente da Repúbl ica entre rei vindica

Ções conflitantes e disputas por fatias dos Orçamentos, cuja SOlUÇa0 

escape à alçada do DOU e outras autoridades do Ministério da Econo~ia. 
Fazenda e Planejamento, envolvendo seus ministros; 
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B. Apreciaçao do projeto no Legislativo. 

No Legislativo, cabe primeiramente à Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização apreciá-lo, nos termos da 

Constituição e da Resolução n Q 1/91 - CN. Nesse processo, escolhe-se 
um Relator-Geral, que elabora e submete à Comissão seu Parecer Preli
minar, onde são fixados parâmetros que orientarão a formulação de 
emendas dos parlamentares e a apreciação do projeto pelos relatores 
parciais e setoriais. Em seguida, são escolhidos os relatores 
ciais, e os setoriais, se houver, aos quais incumbe a apreciação 
partes da proposta, correspondentes a um ou mais órgãos, unidades 
çamentárias ou entidades. 

par
de 

or-

Segue-se a apresentação de emendas, que serão apreciadas, 
numa primeira etapa, pelos relatores parciais. Os trabalhos dos rela
tores parciais são consolidados pelos relatores setoriais, se houver. 
Finalmente, e com a possibilidade de promover os ajustes necessários, 
até mesmo para atender reinvindicações até então não acolhidas, o Re
lator-Geral elabora e submete à Comissão o Parecer Final, que segue 
posteriormente para0 Plenário do Congresso. 

As possibilidades de pressões externas podem ocorrer da se
guinte forma: 

1. na escolha do Relator-Geral e dos relatores parciais e 
setoriais, cujas prerrogativas,_ aos níveis de suas atribuições, são 
substanciais, podendo acolher ou rejeitar emendas e ajustar valores 
dos orçamentos. Note-se aqui que os setores da administração cujos 
gastos são objeto de apreciação e alteração pelos relatores parciais e 
setoriais variam enormemente de importância, que pode ser avaliada se
gundo diversas óticas, seja quanto ao acatamento de emendas, aos valo
res passíveis de remanejamento, ao impacto das alocações de recursos 
nas atividades de fornecedores e de prestadores de serviços ao Governo 

etc; 
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2. na definição dos termos do Parecer Preliminar do Relator
Geral, oportunidade em que são estabelecidos os parâmetros, abrangendo 
desde o volume de rec'ursos que caberá a cada ministério, órgão ou en
tid~de até os limites para cancelamentos e remanejamentos de dotações 
por categoria·s de despesas. Neste ponto, o que está em questão são os 
dispositivos da Resolução n g 1/91 - CN, que se omite quanto às possi
bilidades de par~icipação dos membros da Comissão na redação final 
desse Parecer, permitindç ao Relator-Geral um poder excessivo na fixa
ção daqueles parâmetros: 

3. na elaboração e apresentação de emendas, quando se abre a 
oportunidade de inserir na programação dos gastos dotações e ações não 
contempladas na proposta do Executivo; 

4. na apreciação das emendas, algumas das quais que, apesar 
de mal formuladas, sem indicação de fontes de cancelamento de despesas 
ou sem critérios adequados para aferição de custos das ações propos
tas, acabam sendo acolhidas; 

5. na elaboração dos pareceres parciais e setoriais, onde 
cada relator busca ouvir órgãos e entidades e mesmo representantes de 
interesses afetados pela destinação dos recursos, bem como seus pares 
e outros relatores, no segundo caso, como forma de obter reciprocida
de visando à aprovação de emendas de seu inter~~~e. Esta é, novamente, 
oportunidade para alterar a programação dos gastos ou manter inaltera
das dotações previstas no projeto do Executi~oQ 

6. na ~otB do~ pareceres na C0missão Mista, em relação a 
emendas 'ou pleitos não acolhiJo~ ~a fase anterior e passíveis de des
taque em Plenário; 

7. na elaboração do Parecer Final, quando todas as necessi
dades dos parlamentares ainda não satisfeitas são intensamente nego-
ciadas 
posição 
que lhe 

em todas as instâncias políticas. Neste ponto, reafirma-se a 
de árbitro principal do Relator-Geral, considerando os poderes 
concedem as normas atualmente em vigor e a margem de remaneja-
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mento, por vezes ilimitada, que normalmente lhe é dada pelo Parecer 

Preliminar: 

8. na aprovaçao do Parecer Final, pela Comissao, onde repe

te-se o processo de negociação de forma ainda mais ampla, pois trata

se de aceitar ou nao os termos do referido Parecer; 

9. nos ajustes finais aprovados pela Comissao e nao formali

zados tempestivamente, efetuados pelo Relator-Geral por delegaçao da 
Comissao, quando ocorrem atrasos na aprovaçao do Parecer Final. O Ple

nário do Congresso vem concordando com tal procedimento. fazendo 

idêntica delegacao: 

10. no fechamento dos Orçamentos, do centro de processamento 

d~ dados do Senado Federal (PRODASEN) e no DOU. Têm surgido denúncias 

ainda nao esclarecidas de inclusao, nesta fase" de emendas nao aprova
das pelo Plenário do Congresso na redaçao final do projeto. 

c. Execuçao dos orçamentos, no Executivo 

A execuçaó é a etapa do processo orçamentário mais susceti

vel de ingerências externas ao setor público. Dois fatores contribuem 

decisivamente para a vulnerabilidade da programaçao dos ga,stos públi

cos perante os interesses privados, que sao: 

a interpretaçari de que a lei orçamentária anual tem cará

ter autorizativo, o que significa dizer que o Executivo pode gastar em 

montantes e em ações que desejar, dentre as constantes da ~ei, nao,po

dendo apenas, genericamente, exceder os limites de despesas fixados. 

Mesmo na ausência de inflaçao, tal particularidade tem servido como 

uma autorizaçao ao Executivo para alterar substancialmente a composi

Çao dos gastos, se d~cidir executar integralmente alguns projetos e 
abdicar da execuçao de outros. Isso ocorre i~depenqeptemente. da real i-

...... , . ~, 

zaçao das receitas: 



a falta de uma regra legalmente prevista para a indexaçAo 
efetiva dos orçamentos. Na prática, tudo o que é feito para ajustar os 
valores do orçamento aprovado à inflaçao é aplicar aos valores das do
tações um multiplicador calculado com base na variaçao dos preços ob
servada até o último mês do ano em que o orçamento é elaborado e a va
riaçao média dos preços prevista para o exercício. Deste procedimento 
decorre Que: 

I) os valores das despesas, para o exercício como um todo, 
estarao subestimados sempre que a estimativa de inflaçao para o exer
cício ficar abaixo da efetivamente ocorrida. Se o Executivo enviar 
proposta de abertura de créditos adicionais, a distorçao será sanada; 
caso contrário, os gastos fixados para determinada açao continuarlo 
inferiores às necessidades: 

11) nos meses iniciais do ano, as dotaçOes correspondem a um 
poder real de compra várias vezes superior ao Que representam nos me
ses finais do ano. 

Em tais circunstâncias, serao favorecidos os beneficiários 
de despesas Que, alternativa ou cumulativamente: 

I) tenham os. projetos de seu interesse executados o mais 
cedo possivel, durante o exercício; 

1·1) tenham os valores dos projetos de seu interesse recom
postos por meio de créditos adicionais; 

IIr~ no caso de fornecedores e prest~dores de se~viços à ad
ministraçao, 109~em receb~r seus créditos imediata~ente após sua 1i
Quidaçlo. 

sao oportunidades de atuaçao de grupos de interesses os se
guintes momentos: 
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1. a tomada de decisao, pelas autoridades do Executivo, 
quanto aos critérios de contingenciamento das despesas previstas nos 
orçamentos. Este contingencimento tem sido feito como forma de evitar 
o empenho das dotações e corresponde ao bloqueio, a cada trimestre, de 
uma percentagem dos gastos globais, distribuído de forma nao propor
cional pelas unidades orçamentárias e por categoria de programação; 

2. a tomada de decisao, pelas áreas técnicas e autoridades 
do Executivo, quanto às ações que, dentre o conjunto de iniciativas 
propostas, merecerao ser implementadas através da alçocação de recur
sos de dotações globais; 

3. a aprovaçao do cronograma de desembolso financeiro pelo 
Departamento do Tesouro Nacional (DTN), ouvidas as propostas dos mi
nistérios; 

4. a liberaçao dos recursos pelo DTN às unidades gestoras: 

5. a transferência de recursos de unidades orçamentárias a 
unid.des ge~toras; 

6. as licitações para compra de bens e serviços, pela admi
ni~traçao, desde a fase de elaboraçao do projeto básico e da conse
qüente elaboraçao de editais até a escolha do vencedor: 

7. a a~tisao do ge~to~ de quando pagar e de a quem pagar 
dentre credores habilitados a recursos escassos. 

8. o acompanhamento e controle da efetiva execuçao fisico
financeirà das ações, bem como na análise e aprovação, tanto sob o as
pecto técnico como contábil, das prestações de contas referentes às 
despesas realizadas. 

Sugerem-se, a seguir, algumas medidas para combater os pro
blemas detectados, parte das quais àeveriam ser incluídas na lei com
plementar a que se refere o art. 165, S 92 da Constituiçao, sobre a 



Qual já existe proposta tramitando no Congresso Nacional: 

1. reinstitucionalizar a funçao de planejamento, de forma a 

articular as macro-políticas públicas de curto e médio prazos, estabe-

'lecendo critérios que resultem numa repartição regional de recursos 

proporcional às populações e inversamente proporcional à renda per ca

pita, atendendo desta forma à necessidade de privilegiar estados e re

giões mais carentes; 

2. assegurar que, na proposta de PPA oriunda do Poder Execu

tivo, se quantifique, para cada programa governamental, as necessida

des e as carências públicas que motivaram sua inclusão no Plano e os 

resultados que se pretende alcançar com sua implementação; 

3. estabelecer um conjunto de informações que permitam ava

liar se a programação pl~oposta, contida no PPA, na LDO e nos Orçamen

tos, é coerente com as a"aliações oficiais da situação econômica e so

cial do País e com as ~ossibilidades de financiamento público das 

ações propostas; 

4. definir cler~mente qual esfera de governo é responsável 

por, que tipo de ação, de forma a evitar que recursos federais sejam 

desviados para gastos que, por suas características, são típicos de 

administrações estaduais ou municipais, eliminando assim a confusão 

hoje reinante, que favorece o tráfico de influência de grupos interes

sados em obras locais; 

5. reduzir drasticamente, com base na definição completa da 

área de atuação de cada um dos três níveis de governo, nos termos do 

item anterior, as chamadas "transferências voluntárias" da União para 

os Estados e Municípios, prática que abre largas possibilidades de in

fluência em situações políticas locais. É necessário eliminar, de~~ma 

vez por todas, a conhecida "política-de pires na mão", tradicional no 

País e lamentavelmente muito comum no cenário brasileiro; 
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6. garantir que o sistema de planejamento como um todo e, em 
particular, o sistema orçamentário, sejam simultaneamente descentrali~ 
zados e aproximados dos beneficiários finais das ações públicas. Hoje 

\ 

muitos do~ beneficiários efetivos das ações de governo localizam-se na 
máquina ~statal, no sistema pol1tico e nas empreiteiras, outros for
necedores ~e bens e prestadores de serviços e consultores privados. Os 
beneficiários presuntivos - os cidadêos - nêo se posicionam como tal 

" 

perante um Estado de direito, -mas aderem à "sindrome do jeitinho" para 
caPturar\~pequenas vantagens pessoais. Como a disputa se concentra so
bre as v~rbas, estas t,endem a exaurir-se no empreguismo, nos sobre
preços e ~s comissões, relegando a plano secundário o produto termi-

\'~ 
nal sob a forma de obras e serviços, resultando freqüentemente, pelo 
descaso,e~ \obras inacabadas e serviços ineficientes. É preciso criar 
mecanismos bJe permitam aos beneficiários finais direcionar os recur
sos pú~licos d~ acordo com suas reais necessidades. Ou seja, é preciso 
dar aos cidadêos condições de participaçêo ativa no planejamento e na 
programaçêo das despesas, retirando estas atribuições do domínio ex
clusivo dos burocratas dos Órgêos de planejamento e orçamento, que 
parecem dedicar-se mais a acomodar as ambições de seus superiores hie
rárquicos ,do que aos interesses públicos; 

7. instituir um processo continuo de avaliaçêo e verificaçao 
das açõe. e realizações de governo, com vistas a otimizar a alocaça6 
dos recursos dispon1veis. Isto pode ser alcançado·atravé~ dá compara
çêo si\ste~ática de metas e resultados obtidos com aqueles fixados'n6 
PPA, na LDO e na Lei Orçamentária Anual. A falta de uma base avaliati
va confiável dos programas, projetos e atividades, montada a partir de 
critérios técnicos adequados, expõe demasiadamente 'as peças orçamentá
rias a todo tipo de interesses estranhos aos objetivos dás··polític~i 
públicas; 

8. limitar rigidamente as possibilidades de se incluir, na 
Lei Orçamentária Anual, subprojetos incompatíveis com os objetivos, 
prioridades e metas apr'ovados no PPA e na LDO; 
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9. tornar a Lei orçamentária Anual determin~tiva, alnda Que, 
numa primeira etapa, o seja apenas em relaçêo às despesas relativas às 
ações prioritárias da administraçêo; 

10. dar ao sistema de controle interno da administraç!o pú
blica federal, de que trata o art. 70 da Constituiç!o Federal, reais 
condições de avaliar o cumprimento das metas, privilegiando mecanismos 
de acompanhamento físico e financeir~r 

Com relação especificamente à Lei de Diretrizes Orçamentá
rias, nossa recomendação é no sentido de recuperar seu papel, tal como 
concebido p~lo Constituinte, que é o de estabelecer regras e parâme

tros para a elaboraçêo dos Orçamentos nos seguintes aspectos: 

a) prioridades e metas para o exercício; 

b) regionalizaçêo das metas explicitadas. 

c) politica de aplicaçêo das agências'financeiras ofi
ciais de fomento~ e 

d) alterações na legislaçêo tributária. 

Para que isso ocorra é preciso: 

1., . estabelecer uma clara diferenc::iaçao entre priorida
des e me.tas, a partir da noção, de. que as.primeiras Ci:ondieionam',a·s·,'Úl

timas e de que as,primeiras sêo'qualitativas e as últimas específicas: 

2. limitar o elenco de prioridades~ pois'6nde tudo é 

prioritário nada adquire tal condição; 

3. assegurar que cada prioridade seja clara, abordando 
. ~m s6 temé?- ou oideto de' ação do Governo, ,"e que. as metas' sejam quanti
f~cadas, :gor, reg,lq.9; 
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4. tornar obrigatório que, na apreciação da LOO pelo 
Con~resso, a apresentação de emendas que visem a ificar prioridades 
ou metas devam ser assinadas por um mínimo de cinco parlamentares de 
cada região, a fim de assegurar que essas emendas persigam interesses 
nacionais e não o atendimento de interesses clientelísticos: 

5. vedar, taxativamente, que subprojetos sejam excluí
dos da programação setorial, antes de sua conclusão, exceto com auto
riza~o específica do ,Congresso; 

6. estabelecer Que a inclusão de novos subprojetos na 
proposta orçamentária dependa de estudo de sua viabilidade técnica e 
social. 

7~ incluir dispositivo criando mecanismos de indexação 
dos Orçamentos. 

Noqued.iz' 'r4!':speito à 'LOAe à sua execução, sugerimos: 

1. vedar.,'taxativ~mente, a incluslo de subprojetos com 
dotações meramente simbÓlicas, Que provoca a pulverização dos recur-
sos; 

2. estabelec'er umâ ,base de dados referent"e a padrões de 
cus,tos ,de obras, bens ,e, serviços. no· Ministério Pú.blico da União ou no 
Tribunal de',Contas da União e' tornar' obrigat6riaa-~udito~ia d. tbda 
licitação feita através de concorrência e em Que a proposta aprovada 
,ac~~~' Ya~~aç~o,' 4e:cu~tos e~ mais de 10% em-relação ao padrlo respec
tivo; 

3. eliminar a prática de, nOl Relatório Preliminar do 
RelÇ1~Qr-Ger;Ç1l'.da ',Comiss.ao Mi sta g. ,estabelecei: ,limi tes, que impeçam a su
pressão de dotações e Que induzam cortes lineares pará' fins':de atendi
mento a emendas; 
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4. criar regras restritivas à apresentação individual 
de emendas aos Orça~entos, estabelecendo-se prioridades na sua apre
ciação para que se conformem a critérios gerais de alocação de recur
sos previamente definidos e que dêem preferência àquelas subscritas 
por bancadas de Partidos, regiOes ou Estados; 

5. exigir que toda emenda seja acompanhada de ipropria
da fundamentação, em que sejam quantificadas as necessidades ~ Gl.:5! me
tas, explicitados o custo total ao nível de subprojeto/subatividade e 

o prazo previsto para sua conclusão, e que aloquê recursos suficien
tes. 

No que se refere ao controle da execução orçamentária, é 
preciso reestruturar completamente o sistema de controle interno e 
instituir mecanismos que tornem efetivo o controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional, criando instâncias próprias de acordo com filoso
fia abrangente e coerente, que inclua, mas não se esgote, no fortale
cimento do órgão auxiliar, Tribunal de Contas da União. 

Aspecto não menos relevante, no que diz respeito ao controle 
externo, é a necessidade de que as peças orçamentárias., assim como os 
relatórios referentes às respectivas execuçOes, sejam amplamente di
vul~adas e com uma forma de apresentação que facilite seu entendimento 
para os cidadãos comuns. Hoje essas informaçOes são, em geral, obscu
ras e ininteligíveis até mesmo para a maioria de se~s representantes. 
a impossível controlar o que não se entende nem _ poss~vel interpre
tar. 
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111 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO MISTA P~ DE 

FISCALIZAÇÃO E CON"rROLB 

Do teor deste relatório e da realidade social e política 
braileira depreende-se ter-se tornado imperativa a vigilância especi
fica e permanente dos atos do Poder Executivo~ pelo Congresso Nacional 
no exercicio pleno do mandato que lhe foi confiado pela Naçâo. 

A responsabilidade politica do Parlamento brasileiro implica 
a fiscalizaçâo e o controle diuturnos da administraçâo pública fede
ral, uma vez que a experiência dos dois últimos anos evidenciou o des
respeito contumaz da lei orçamentária e a fragilidade dos órgâos pú
blicos do Executivo frente a inescrupulosas investidas de aproveitado
res. Acorda, por conseguinte, esta CPI, na apresentaçâo do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ /92 - CN 
(da Comissâo Parlamentar Mista.de Inquérito - RQN 52/92-CN) 

Cria a Comissão Mista Permanente de Fiscali
zaçâo e Controle, no Congresso Nacional, e dá 
outras providências. 

Art. lQ Fica criada, no Congresso Nacional, a Comissâo Mista 
P~rmanente de Fiscalizaçâo e Controle, composta de onze Senadores e 
onze Deputados, e igual número de Suplentes, indicados pelas lideran
ças partidárias de ambas as Casas legislativas, no respeito da propor
çâo das bancadas. 

Parágrafo único. ÀComissâo Mista Permanente de Fiscalização 
e Controle compete fiscalizar, controlar 'e investigar os atos da admi-
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nistraçao püblica federal, diretaJ indireta e fundacional, na forma do 
regimento. 

Art. 2g A Comissao terá presidente e um vice-presidente, 
eleitos alterQativamente, a cada dois anos, dentre os Deputados e Se
nadores seus integrantes. 

S 19 A Comissao ter~ ,um rela~or-geral, nomead.o peloPresi-. .. ~ . 

dente, por dois anos, e, por proposta, do relator geral e nomeaçao do 
Presidente: 

I - um relator adjunto para acompanhar os tra,balhos da Co
mi ssao Mi sta ?erman~nte, de Orça.men,t;,os, .püblicos e ,Plenos: 

I I - ,um rela,t,or adju,nto para acompanhar os trabalhos da Co-.. . , 

·missao Mista Representativa do Congresso Nacional: 

11,1 - relatore~ adju~to,s", Quando ne,Ciep,stár io, pa·ra atividades 
espec íf ~cas. 

S 2g A,Comissap instalar-se-á até dez dias após a promulga
Çao desta R,spluçao, para eleger seu presidente e vice-presidente e 

para" até trint;a dias ?e ~ua ins.t~laçao." ad.o.tóilJ." ,se~ -regimento. 

Art. 3 g Esta Resoluçao entra em vigor na data da sua publi-
caça0 .• 

Art,. 4. g Revoc,;Jf..!II-se ,as qi.spo.siçe>,es em co.ntr,ário. 
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IV - DAS ALTERAçOBS NECESSÁRIAS AO SISTEMA FINANCEIRO NACIO

NAL 

1- LBGISLAç10 QUANTO A ABElt'l"URA DE CONTAS BANCÁRIAS 

1-1 Diante dos fatos apurados e das falhas existentes na le

gislaçêo, é forçoso reconhecer que há uma necessidade premente de am

pla revisêo nas leis que regulamentam o sistema financeiro, sendo re
comendáveis as seguintes providências: 

1-1-1 Estabelecer a obrigatoriedade de os bancos e demais 
instituições financeiras, quando da abettura de contas 

de depósitos e por acolhimento de quaisquer outras . , . 

aplicações, comprovarem a fidedignidade dos dados de 
identificaçêo fornecidos pelo cliente. 

1':"1-2 Co'nceftuar como crime 'contra o sistema financeiro, a 

ser inclu1do na Lei n 9 7.492/86, a abertura e movimen

taçêo de conta ou qualquer operaçêo realizada junto a 

instituiçêo financeira em flome de pesso~ fict1cia, es
tabelecendo como penalmente responsável pela sua auto

ria os administrad:or'es da instituiçêo, como considera

dos no artigo 25 da citada Lei. 

1-1-3 Revisar as disposições do artigo 39 da Lei 7.357/85, 

no sentido de tornar o sacado e/ou dpresentante à câ

mara de compensaçêo responsá'vel pela autenticidade do 

último endosso, a ser reconhecido no verso do cheque 

pelo sacado/apresentante à compensaçêo. 

1-1-4 Punir os estabeleciemntos que infrigirem as normas. 
bem como os responsáveis diretos pelas ocorrências, 

ainda, que meros funcionários, os quais ficarêo sujei-
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tos à pena de detençao, porquanto tais fatos seriam 
consid~rados como crime. 

1-1-5 Obrigar que os cheques administrativos emitidos por 
instituiçOes financeiras e demais entidades autoriza
das a funcionar peloBa~co Central contenham, além da 
indicaçao do beneficiário na forma do artigo 912 ., in
ciso 111, da Lei 7.357/85, identificaçao, fatura, du
plicata~ ou qualquer outro título de crédito para cuja 
liquidaçao foram girados, bem como declaraçao a que se 
destinam,para resgate de aplicaçao financeira, quando 
for o caso, hipótese em que deverá a instituiçao emi
tente guardar os comprovantes daquele negÓcio pelo 
prazo de cinco anos, bem como identificaçao de qual
quer outra finalidade a que se destinem. 

1-1-6 Proibir que os cheques administrativos emitidos pelos 
bancos e demais instituiçOes autorizadOs a funcionar 
pelo Banco Central sejam liquidadas por wcaixa w• 

1-1-7 Determinar que. os cheques emitidos ou endossados em 
preto 
naçao 
sante. 

em favor de um banco possuam.no verso discrimi
de sua f inal·idade feita· pelo . emi tente/endos-

1-1-8 Penalizar os estabelecimentos que aceitarem cheques em 
desacordo com o item anterior, bem como os responsá
veis, ainda que nao sendo os administ~adores, SUJel
tando-os à pena de detençao,visto ser o fato conside
rado como crime contra·o sistema financeiro. 

1-2 As razOes que embasam estas sugestOes sao claras quanto 
ao objetivo de se atribuir às instituições total respon
sabilidade pela correta identificaçao de seus clientes, 
a fim de coibir a proliferaçao de wcontaS frias w ou dos 
chamados "laranjas W

, artifício utilizado para a movimen-
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tação de recursos de origem ilícita. A nosso 
insti~uições financeiras possuem plenas condições técni
cas e materiais de realizar a aludida identificação, 
visto que, ordinariamente, o fazem quando realizam ope
rações ativas. 

1-3 De outra parte, bem sabemos que os cheques são recebidos 
pelos bancos em quatro situações, a saber: em depósito, 
em pagamento de uma cobrança ou ordem de pagamento/DOC, 
para liquidação, no caixa, ou em cobrança. Em cada uma 
dessas hipóteses, terão eles condições de verificar a 
autenticidade do último endosso, mesmo quando o cheque 
tiver sido emitido em valor do estipulado pelo inciso 
111 do artigo 2 2 da Lei 8.021/90 (Cr$ '12.686,21, de 
acordo com o comunicado 2311, de 5/2/91, ,do Banco Cen
tral do Brasil) ou quando o último endosso tenha sido em 
b~anco, nessa última hipótese devendo o estabelecimento 

. valer-se de faculdade prevista no incisoII do artigo 20 

da Lei 7.357/85. 

1-4 Quanto à sugestão relativa a cheques administrativos, a 
medida proposta visa a coibir a sua emissão pelas insti
tui,ções financeiras sem identificação de sua finalidade, 
para com isso evitarem-se ilícitas transferências de 
disponibilidades bancárias, como atualmente ocorre. 

1-5 Ressalte-se a oportuna iniciativa do Banco Central do 
arasil em editar a resolução n 2 001946, de 29/7/92, có
pi~ em anexo, quando determinou que as instituições fi
na~ceiras e as instituições autorizadas ,ou credenciadas 
a operar em câmbio identifiquem as pessoas responsáveis 
por pagamentos ou recebimentos em espécie; sempre que o 
valor da operação seja igualou superior a Cr$ 
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros), 
quando em moeda nacional ou a USS'lO.OOO,OO (dez mil dó
la~es) ou seu equh7alen~e em out,r.a moeda, 'Quando efeti-
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vado em moeda estrangei~a. 

2 - PROJETO DE LEI REGULAMENTADO A ABERTURA DE CONTAS BANcA

RIAS 

Após a avaliação feita, no item anterior, a Subcomissão de 
Bancos resolveu encampar o Projeto de Lei, a ser encaminhada, em ple
nário, da Câmara Federal, em 24/8/92, de autoria dos Deputados Jackson 
Pereira, Aloizio Mercadante e Sigmaringa Seixas, recomendando às lide
ranças dos diversos partidos qu~ sua tramitação seja aprovada, em ca
ráter de urgência-urgentissima, tendo em vista as razOes já expostas. 
Em anexo cópia do referido Projeto de Lei. 

PROJETO DE LEI No. r DE 1992. 

(Dos Srs. Jackson Pereira, Aloisio Mercadante e sigmaringa 
Seixas) 

"Eatabelece normas para controle da mo
v·ime!ntação de ativos no Pais, e dá ou
tras providências." 

o CONGRESSO NACIONAL decreta~ 

Art. 1 12 - A partir da entrada em vigor desta Lei, não serão 
passiveis de endosso os cheques de valor superior a Cr$ 1.500.000,00 
(hum milhão e quinhentos mil cruzeiros), considerando-se não escrita 
qualquer menção em contrário. 

Art. 2 12 - O cheque administrativo emitido por instituição 
financeira deve conter a identificação da operação e da fonte dos re
cursos que lhe deram origem, sem prejuízo de outros requisitos previs
tos em regulamento. 

- 1 . 
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Art. 3g 
- t obrigatória a comunicação ao ~anco Centr~l do 

Brasil, por parte das instituições integrantes do Sistema Fina.nceiro e 
instituições autorizadas ou credenciadas a operar com câmbip, de 
quaisquer' pagamentos ou recebimentos, em espécie, d,e ,valor igual .. ou 
superior a Cr$ 45.QOO.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzei~os) 

ou o equivalente a'qS$ 10.000.000 (dez mil dólaresdo$ Estados Uni
dos), quando se tratar deoperaçêo realizada em moeda estrangeira. 

Parágrafo único ~ A instituiçêo responsável deverá id~~ti~i
car o correntista cujo movimento diário de saques o~ depósitos,. em 
espécie, configure artifício para escapar aos mecanisll1os, d.e informa~~o 

de que trata esta Lei. 

Art. 40 g - A comunicaçao de.verá ser acompanhada dos se9uin-. 
tes dados, sem prejuízo de outros que ve'nham a ser exig,idos pelo. Ban,co 
Central do Brasil: 

I - o nome, o ender.eço.,. e ó número de inscr iÇa0, no Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF), para as pessoas natúrais; 

11 - a razao social, o end~reço, e o número de.in~criçao no. 
cadastro Geral de Contribuintes, no caso de pessoa jurídica; 

III - o valor, a origem· e· o de'stino declarado dos recursos; 

Art. 5 g - A enttad'a ou salda: do País de a t i vos de valor su
perior a Cr$ 45.000,00 (quarenta' e cinco milhões de cruzeiros) deverá 
ser declarada à Receita Federal', sob pena de incidência de, multa equi-, 
v'alente a 50% do valor dos haveres nao declaradOs, 'sem prejuíz.o de ou
tras' exigências e sanções previstas em legislação específica. 

Parágrafo úni.co _. Consideram-se at i vo~, para os f i ns de que 
o "caput", moeda nacional ou e'5trangeira, chequeiS de viagem, cheques 
de instituiçao financeira no exterior, metais e pedras preciosos, ti

tulos, ações, e outros bens que possuam liquidez internacional, a se-
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rem definidos por ato do Poder Executivo, através do órgão competente. 

Art. 6 2 - o descumprimento de disposição desta Lei por ins

tituição sujeita'à fiscalização do Banco Central do Brasil será consi
derada falta grave, sujeitando-a, e a seus administradores, às penali
dades previstas no art. 44 da ~~i n 2 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 
sem prejuízo de outras . previ stas, .em ligislação espec í fica. 

Art. 7 2 - Oa valores de que trata esta Lei, expressos em 
moeda nacional, serão corrigidos a partir de 1 2 de agosto de 1992, com 
base no índice de atualização dos tributos federais. 

Art. 82 O art. 21 da Lei n 2 7492, de 16 de junho de 
.1992, passa a vigorar cQm a seguinte redação: 

"Art. 21 - Atribuir-se,.ou atribuir a terceiro, falsa iden
tentidade, quando da realização de qualquer operação ou celebração de 
contrato que envolva instituição financeira ou instituição autorizada 
ou credenciada a operar com cambio. 

Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos,e multa. 

Parágrafo Único - Incorre na mesma pena quem, no mesmo caso, 
deix·a de exigir os documentos de identidade respectivos ou negligencia 
sua análise, ou, airtda~. sonega informação que devia prestar ou presta 
informação falsa". 

Art. 9 2 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 45 dias de sua publicação. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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JUSTIFICAc;Ao 

A·facilidaq.e com que grandes somas circulam à margem do sis
tema financeiro, sem deixar registros confiáveis, dificulta o trabalho 
de investigaçêo de atividades ilícitas, assim como obtençêo de provas, 
o que tem contribuido significativamente para a proliferação da cor
rupçaO , além de outras atividades il'iéitas como o narcotráfico. 

Nosso objetivo básico é eliminar os caminhos mais utilizados 
para a movimentaçêo .de recursos de forma nêo transparente. 

Para o ocultamento e escamoteamentode transaçOes financei
ras, utilizam-se vários expedientes~ O mais comum é evitar o uso de 
cheques, ou qualquer outro documento que deixe registro, através da 
utilizaçêo ostensiva de papel-moeda. Outro mecanismo é eliminar o real 
percurso do dinheiro movimentado dentro do sistema bancário, através 
de cheques endossáveis, que na verdade circulam como se fossem ao por
tador, bastando que 6 último recebedor preencha para si o endosso. O 
uso de "laranjas" ou pessoas fictícias é outro expediente muito utili
zado,e que, como os demais, que deve ser repelido com veemência. 

t importante, igualmente, que se exija a declaraçêo de 
transferência de grahdes valo~es, do país ou para ele, inclusive dos 
bens que possuem grande semelhança com a moeda devido à sua liquidez 
internacional. Tal necessidade tornou-se clara, a partir da realidade 
de que em vários dos países fronteiriços nossa moeda já é conversível, 
de modo que a transferência sem registro de recursos para o exterior 
nêo se faz apenas através de moeda estrangeira, única hipótese coibida 
pela legislaçêo. 

Os mecanismos de controle ora propostos já vigoram em grande 
parte dos países desenvolvidos, onde se mantem um controle sobre a mo
vimentaçêo de grandes somas em dinheiro, via de regra relacionada a 
atividades ilícitas. Ao se estabelecer mecanismos de controle e regis
tro das transaçOes financeiras, estaremos facilitando quaisquer-inves
tigaçOes de atividades ilegais através do rastreamento do dinheiro mo-



380 

v'imentado. 

Tais 'mecanismos são importantíssimo para coibir o ocultamen
to e a livre circulação, de que necessita apenas o dinheiro ilícito, 
razão pela "qual estamos certos do maciço apoio dos nobres colegas à 

proposiçêo. 

Sala das Sessões, em de de 1992. 
- '"1 

Deputado JACKSON PEREIRA 

Deputado ALOíZIO MERCADANTE 

Deputado SIGMARINGA SEIXAS 

3 - SIGILO·BANCÁRIO 

o trabalho da CPI ir6uxe, no~ameóte, à discussão a questêo 
do sigilo bàncário, t-a'to que também mereceu desta Subcomissão uma aná-
1 is'e;' Optamos por recomendar a apróv~ção da emenda do nobre Deputado 

" , 

Roberto Magalhães, ora em poder 'do Relator do prój~tode Emendà Cons-
titucional n2 55/91, nobre Deputado Benito Gama. Na referida emenda "é 
assegurado o sigilo nas operações ativas e passivas e serviços presta
dos pelas instituições financeiras, salvo determinaçêo judicial". 

~a referid~ emenda o nobre Deputado Roberto Magalhêes faz 
constar ao 42 parágraf'o o seguinte texto: 

"Independentemente 'da lei complementar de que,trata es
te artigo, ou de ordem judicial, as autoridades fiscais 
do Te'Souro Nacional, quando expressamente autorizadas 
pelo M1nistro da Economia, Fazenda e Planejamento, à 
vista dó devido procedimento legal instaurado, e fican
do responsáveis pelo seu sigilo, terêo acesso às infor-
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mações necessárias para identificar contribuintes e sua 
situação perante 'a administração tributária, através do 
Banco Central do Brasil, nos seguintes casos. 

I - Contas correntes de titularesfictício~~ 

11 - Extorsão mediante seqüestro: 

111 - Tráfico ilícito de entorpecentes e·drogas afins~ 

IV - Enriquecimento ilícito por parte de agentes do Po
der Público; 

V - Contrabando. 

Abaixo os comentários que fundamentaram a proposta, os quais 
abrigamos neste nosso relatório. 

Acreditamos que, em face do que está exposto e do.que foi 
constatado no decorrer dos trabalhos desta CPI, é oportuna a proposta 
do Deputàdo Roberto Magalhães, a qual, sem dúvida, vir.ia coibir esse 
prociedimento, adotado por infratores da lei, que se utilizam do sigilo 
ban_<:~rio para .encobrir 'seus atos criminosos. 

3.1 - A questêo do sigilo bancário 

À primeira vista, a quebra do sigilo bancário sem ordem ou 
, . 

autorização prévias do Poder Judiciário, pode sugerir violação a um 
dos direitos fundamentais assegurados no Art. 59 da Constituiçêo, 
aquele definido no inciso X, verbis: 

X - São invioláveis a intimidade, a vida pri
vada, a honra e a imagem das pessoas, as
segurado o direito a indenizaçêo pelo da~ 
no material ou moral decorrente da viola-
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ção. 

Se porventura comprovado o conflito, a referida disposição 
da Proposta de Emenda, que acrescenta um 3; ao Art 192 da Constitui
ção, esbarraria no Óbice intransponlvel do inciso IV do S 4; do Art. 
60, da mesma Carta, por revogar garantia individual, ainda que em caso 
especIfico e não in generis. 

Com esta preocupação, fizemos uma pesquisa em todas as nos
sas Constituições republicanas e verificamos que nenhuma delas tratou 
do sigilo bancário. 

Buscamos arrimo nO,Direito Comparado. Mas as muitas legisla
ções estrangeiras examinadas nos levaram à constatação de que: 

a) o sigilo bancário não se expressa em nenhuma Carta como 
garantia individual; 

b) decorre, sempre, ou do costume (Inglaterra), da lei 
(França, desde 1726, Portugal, desde o Alvará de 
16/12/1736, Llbano e México) ou simplesmente do contrato 
bancário (Espanha, segundo Joaquim Garrides in Contratos 

Bancários. Madrid, 1956); 

c) todos os palses, mesmos os mais rigorosos em matérta de 
sigilo bancário, admitem exceções, dentre as quais a mais 
generalizada t a da intervenção do Poder Judi~iário. 

o Professor Ger.ldo Vidigal, da Universidade de São Paulo, 
em parecer sobre "O Sigilo Bancário e o Fisco", afirma que: 

O dever de sigilo a que se vincula. os Bancos're
pousa em costume velhlssimo, que universalmente Se in
tegra na prática contratual dos Bancos ••• 
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E arremata: 

o tema do sigilo bancário deverá ser examinado me

diante referência prévia à quest~o mais ampla do segre
do profissional. 

É o segredo profi~sional ~m instituto que nasceu, 
nitidamente, do interesse público, do interesse social. 

Mas reconhece ele que, no Brasil, a_matéria tem tratamento 
legal e não constitucional, achando-se disciplinada no art. 38 da Lei 
4.395, de 31 de dezembro de 1964. 

Esta· é também a posição' deAry Brand~o de Oliveira, que, em 
artigo publicado na Revista de Direito Civil, . sob o título de "Consi
derações Acerca do Sigilo Bnacário", com apoio em Alberto Crespi, Jel
linek e Joseph Hammel, entende que: 

o segredo imposto aos bancos nada mais representa 
do que uma participação do segredo profissional. 

Mas ele também situa, no Brasil, >I"a questão apenas ao âmbito 
da lei e não vincula o sigilo a qualquer garantia constitucional. (v 
Revi sta de Direito Civil, Ano 7, nS! 23, Janeiro/março de 1983) 

Por estas razÕes que se nos afiguram convincentes, concluí
mos que a abertura de exceção à regra geral do sigilo bancário não co
lide com a norma do Art. 60, S 4", inciso IV, da Constituição. 

Preocupa-nos, porém, que a proposta de emenda encaminhada 

pelo Poder Executivo, ao pretender alçar a matéria relativa ao sigilo 
bancário à normatização constitucional, o faça n~o para assegurar, 
primordialmente, o princípio geral do sigilo, o que seria democrático 
e harmÔnico com a natureza liberal da Constituição atual, mas, ao con
trário, pretenda apenas insculpir em norma de hierarquia superior ex
ceção capaz de ~ropiciar a quebra do sigilo por decisão de autoridade 
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administrativa, ainda que de nivel ministerial. 

Temos a perf~ita consciência de ~ue~ ao fazer tal observa
çAo, entramos no mérito da proposta de emenda constitucional, sendo
nos defeso alterá-lo ou rechaçá-lo no exame de admissibilidade. 

Entendemos, todavia, que cumpre a esta ComissAo de Consti
tuiçAo e Justiça e Redaçao da Câmara dos Deputados, registrar o fato 
e, a titulo de sugestao, apontar caminhos aos doutos Deputados que ha
verAo de constituir a C6missao Especial para ~studo e deliberaçAo so
bre- o mérito da proposição. 

Por isso mesmo, estamos apresentando, apenas como sugestAo, 
minuta de emenda ao 3~ do art. 192, d. modo ~ue seja estabelecido o 
principio constitucion~i do sigilo e, a partir dai, fixadas as exce
ções à regra geral. Acreditamos que, por este- meio, poderemos conci
liar a intençao do Governo. Federal, de combater métodos fraudulentos e 

. . 
lesivos ao erário público, sem desvirtuar a natureza democrática e li-
beral da chamada Constituição Cidada, na expressa0 do insigne Deputado 
Ulysses Guimaraes. A minuta de emenda se destina, pois, a servir de 
subsidio à Comissao Especial que opinará sobre o mérito. E esta CCJR 
nAo passará por omissa diante de aspecto eminentemente juridico da ma
téria. 

Se o Brasil há de ser o pais pioneiro na regulaçao constitu
cional do sigilo bancário, que o seja sob uma moldura liberal e nao 
autoritária. 

RECOMBNDAÇÕBS 1 RBCBITA PBDBRAL 

Em face do que foi, amplamente, constatado e tomando por ba
se informações obtidas no Departamento de Fiscalizaçao do BancoCen
traI do Brasil, é de fundamental importância que a Receita Federal e o 
Banco Central do BrasiL numa açêo conjunta, incluam no sistema "S15-
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BACEN", todo o cadastramento do CIC e CGC, a fim de que a rede bancá
ria, obrigatoriamente, proceda uma consulta antes da abertura de conta 
corrente, a fim de que, assim, se possa coibir o elevado índice de 
contas "fantasmas" e movimentadas por "laranja" (um exemplo típico 
deste caso é o Sr. Jorge Luiz Conceiçao, preposto do "do1eiro" carioca 
Sr. Eduardo Chueke. 

Através dessas contas irregulares circulam centenas de mi
lhões de dólares, principalmente, oriundos de bicheiros, do1eiros, 
traficantes, sonegadores e gestores d~ cognonimado "caixa 2" ou de 
"caixinhas" de interesses escusos. 

Aproveitando a quebra de sigilo dos, nomes levantados por es
ta CPI, seria de BOM ALVITRE que a Receita Federal requeresse às em
presas de cartao de crédito a movimentaçao das contas desses portado
res de cartao, no período de 15/03/89 até a presente data, a fim de 
que se possa identificar gastos fora dos padrÕes declarados. 

RECOMENDAÇÕES AO BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Diante do que foi constatado' pela Comissao Mista Parlamentar 
de Inquérito, através do trabalho da Subcomissao de Bancos coordenada 
pelo Senador José Paulo Bisol, seria recomendável que o Banco Central 
do Brasil procedesse, através de sua Diretorl'a de Fiscalizaçao, a uma 
detalhada análise dos procedimentos adotados pelas instituições finan
ceiras que foram usadas pelo chamado "esquema P.C. Farias" para opera
ções bancárias tidas como irregulares, a fim de que, se for o caso, 
venham a ser aplicadas as penalidades cabíveis. Merece ser ressaltado 
o aspecto de que a norma vig'ente relati vaà abertura, manutençao e 
encerramento de conta de depósito à vista (Reso1uçao n Q 1682, de 
31/01/91, que deu nova redaçao ao regulamento anexo à Reso1uçao n Q 

1631, de 24/08/89 e Circular n Q 1528, de 24/08/89, todas devidamente 
codif icadas no'" Manual' de Normas e IllstruçOes - MNI, sob o título 
4.302) prevê que ,é obr'igat6ria a completa i'dentificaçao do depositan
te. Tal identificaçao é feita através'do preenchimento de ficha-pro-
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posta que, além do nome completo do depositante,deve conter sua assi

natura, cuja autenticidade deve ser comprovada por funcionário quali

ficado, à vista do documento de identificaçao. 

A qualificaçao do depositante (tanto pessoa física, quanto 

jurídica), assim, como seu número do -CIC ou CGC devem ser, também, 

confirmados à vista de documento comprobatório pertinente, cumprindo, 

também, ser confirmado o endereço (Manual de Normas e Instruções títu

lo 4.30.2.10, do Banco Central). 

burla, 

terados 

Mesmo com essas exigências, a norma em vigor deixa margem a 

mesmo porque ao falsário é fácil ter acesso a documentos adul

ou "fabricados", o que termina por propiciar a abundância, no 

mercado, de contas "fantasmas", mantidas por doleiros, bicheiros, so

negadores e gestores públicos corruptos, fato que motivou o encaminha

mento do projeto de Lei Sobre o qual já nos referimos anteriormente. 

Carece de um exame a sistemática adotada pelos bancos, na 

abertura das contas "fantasmas", a fim de que, se constatada a desobe

diência à norma acima mencionada, sejam os responsáveis pelas irregu

lar ~ades e as instituições infratoras apenados, de modo que, também 
_~te caso, não paire a idéia de impunidade, tão abominada pela socie

dade. 

Achamos por bem deixar com o Banco Central do Brasil e o Mi

nistério Público Federal, numa segunda etapa, a análise desta questão, 

tendo em vista ser o sistema financeiro um segmento de mercado sensí

vel e dependente de credibilidade. Um eventual registro que, no futu

ro, não viesse a ser constatado devidamente pela fiscalização do BA

CEN, poderia, sem dúvida, ocasionar a alguma instituição um mal irre

parável. 
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v - SUGESTÕES PARA MODIFlCAçAo DA LBGISLAçAo PBHAL 

Os trabalhos desta Comiss40 Parlamentar de Inquérito desti
nada a apurar as denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello contra o Sr. 
Paulo C~sar C~valcante Farias conduziram-nos à certeza inequívoca de 
que mudanças devem ser efetuadas com presteza em nossa legislaçêo pe
nal, notadamente no sentido de oferecer ao agente do crime de corrup
çêo ativa, previsto ao art. 333.: do CÓdigo Penal,,, a possibilidade de 
ver sua punibilidade extinta, se denunciar à autoridade competente a 
prática do ilícito ou co~tribuir decisivamente para a sua apuração. 
Entendemos que esta medida representará inegável avanço na prevençêo 
da corrupçêo nos diversos escalões da administraç40 pública direta, 
indireta ou fundacional, a nível federal, estadual e municipal, pois, 
a partir de sua vigência, todo o funcionário público corrupto hesitará 
em receber vantagens indevidas de particular com receio de que este, 
mais tarde, possa vir a tornar público o fato e, respaldado pelo texto 
legal, restar livre da acusaçêo de corrupç40 ativa. Entendemos, ent40, 
que a extinç40 da punibilidade neste caso servirá como importante ins
trumento de política criminal, auxiliando sobremaneira a açêo poli
cial, bem como a prestaçêo jurisdicional do Estado. 

Propomos, ainda, alteraç40 à redaç40 do art. 332 do C6digo 
Penal, inclusive no seu nOllen juris, que passaria a ser "tráfico de 
influência". Com as modificações propostas pretendemos alargar a 
abrangência do tipo penal, que passaria a atingir, da mesma forma, 
condutas como "solicitar", "exigir", "cobrar", providência esta neces
sá~ia no sentido de facilitar o enquadramento daqueles que lucram com 
a intermediaçêo no setor público, com prejuízos evidentes à toda a so
ciedade. Incluímos, também, ligeiro aumento na pena minima aplicável e 
no percentual previsto à causa de aumento de pena. 

As considerações supramencionadas sêo e devem ser considera
das como justificaç40 do Projeto de Lei que apresentaremos na forma 
que segue. 



Recomendamos, ainda, presteza na aprovação do Projeto de Lei 
Que regulamenta a Advocacia Geral da União, como forma de liberar o 
Ministério Público da União para o pleno exercicio de sua funçOes 
constitucionais, notadamente no campo da persecução penal." 

PROJETO DE LEI Na , DE 1992 
(Da Comisslo Parlamentar de Inquérito de~tinada a apurar a den6n

eia do Sr. Pedro Collor de Mello sobre as atividades do Sr. Paulo Cé
sar Cavalcante Farias) 

Altera a redação dos arts. 107 e 
332 do Decreto-lei na 2848, de 7 de de
zembro de 1940 - C6digo Penal. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 O art. 107 do Decreto-lei n9 2848, de 7 de dezembro 
de 1940, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte inciso X: 

"X - no crime definido ao art. 333 
deste Código, quando o agente denunciar 
à autoridade a pr'iica do ilícito ou 
contribuir decisivamente para a sua apu
ração." 

Art. 29 O art. 332 do Decreto-lei na 2848, de 7 de dezembro 
de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Tráfico de Influência. 
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Art. 332. SoBci tar, exigir, cobrcn 
ou obter, para si ou para outrem, vanta
gem ou promessa de vantagem; a pretexto 
de influir em ato praticado por funcio
nário público no exercício da funç!o. 

Pena Reclus!o, de 2 (dois) a 5 
(cinco) anos, e multa. 

Parágrafo único. A pena -é aumentada 
da metade, se o agente alega ou insinua 
que a vantagem é também destinada ao 
funcionário. n 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data da sua publicaç!o. 

Art. 49 Revogam-se as disposiçOes em contrário. 
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Ana Acioli, secretária particular do Senhor Presidente da 
República, há muitos anos pessoa de sua integral confiança, ocupava a 
sala vizinha à do Presidente, no Palácio do Planalto. 

A secretária particular administrava a conta do Senhor 
Presidente da Repúbli~a, conta essa que se destinava às despesas do 
Presidente e de sua família. Segundo Ana Acioli a conta era provida 
pelo Senhor Cláudio Vieira. 

Doutra parte, assevera Ana Acioli que "nunca saiu um centavo 
sem a autorização do Presidente". 

o fato, contudo, de Que essa conta recebia depÓsitos do Sr. 
Cláudio Vieira, segundo depoimento da Sra. Ana Acioli e de documento 
por ele firmado e apresentado juntamente com a fala do Senhor 
Presidente da República em rede de televisão, não veio a se.r 
confirmado. 

Quantias vultosas foram depositadas por correntistas 
"fantasmas", pessoas inexistentes, com CPFs falsos. Gastos 
extraordinários foram feitos em pagamentos de despesas pessoais do 
Senhor Presidente da República, seja para manutenção da Casa da Dinda, 
seja em favor de sua ex-mulher, de sua mãe. de sua irmã e de sua 
esposa e respectiva secretária. 

o certo é que foram feitos na conta de Ana Acioli depÓsitos 
oriundos de vários correntistas "fantasmas". 

Esses correntistas foram criação do "esquema PC", designação 
consagrada pela imprensa para a associação de diversas pessoas que 
agiam para o fim de acobertar delitos, como no curso desta CPI foram 
apuradas. 
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Há elementos probatórios suficientemente demonstrati~a 

formaçêo e administraçêo de contas de "correntistas fantasmas" por 

parte do Sr. Paulo César Cavalcante Farias em concurso com seus 

auxiliares. 

Basta lembrar que os correntistas, ao abrirem suas contas, 

davam como seu endereço o da empresa EPC, de propriedade do Sr. Paulo 

César Cavalcante Farias. Da ficha cadastral constava, também, como 

apresentante da maioria dos correntistas "fantasmas", a Sra. Rosinete 
\ 

Melanias, secretária do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Gerentes e 

funcionários de Banco afirmam que a secretária Rosinete Silva de 

Carvalho Melanias solicitava as fichas cadastrais para abertura de 

contas de funcionários da EPC, devolvendo-as devidamente preenchidas 

com o nome dos "fantasmas". Há laudos grafotécnicos indicativos de que 

cheques de "fantasmas" tiveram a assinatura proveniente do punho de 

Rosinete Silva de Carvalho Melanias, Jorge Waldério Tenório Bandeira 

de Mello, Severino Nunes de Oliveira, George Ricardo Melanias, Giovani 

Carlos Fernandes de Melo e Marta Vasconcelos Soares. 

Os correntistas "fantasmas" faziam depósitos nêo só para Ana 

Acioli, mas também para a EPC, para a Brasil-Jet, para Cláudio Vieira 

e para Marta Vasconcelos, secr~tária da Brasil-Jet, além de pagar 

despesas pessoais e outras operações do Sr. Paulo César Farias. 

Destaca-se o pagamento feito ao Sr. Luis Misasi, locador da 

casa alugada em Sêo Paulo pelo Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 

pagamento esse feito também por correntista "fantasma". Os 

correntistas "fantasmas" chegavam a trocar cheques entre si, e, nesse 

grande emaranhado, Rosinete Melanias chegou a assinar seu próprio nome 

em cheque de titularidade de um dos fantasmas, cheque este que foi 

pago. 

Deputado 

fantasmas. 

Imóvel 

Paulo 

adquirido por Paulo César Cavalcante 

Octávio foi pago mediante cheques de 

Farias do 

correntistas 
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Tais dados formam um sólido conjunto probatório.demonstrando 
que os correntistas "fantasmas" foram criaç!o do "esquema" de Paulo 
césar Cavalcante Farias e tinhàm suas contas inequivocamente 

administradas por ele e por seus auxiliares. 

Doutra parte, cabe historiar que, até junho ele 1990,0.s 
dep6si tos na conta de Ana Acioli eram realizados pela própria EPC, que. 
também diretamente fazia depósitos nas contas da primeira dama RO.sane· 
Collor de Mello, bem como nas das Sras. Leda Collor de Mello e Celi 
Elizabeth Monteiro de Carvalho. 

F'oi só a partir do segundo semestre de -1990 -que se. 'deu a 
criaçao dos "correntistas fantasmas", que movimentaram, até j'unhode" 
1992, dezenas de milhões de dólares •. 

A conta de Ana Acioli Gomes de Melo, que também atuava sob 
os nomes de Ana Acioli ou Maria Gomes, destinada ao pagamento: de 
despesas pessoais do Sr. Presidente e sob seu '~strito cbntrolej: 
recebeu cheques nominais dos "fantasmas": Flávio Mauricio Ramos, 
Manuel Dantas de Araújo, Jurandir Castro Menezes, José Carlos B~nlim e 
Carlos Alberto de NÓbrega. 

Além disso, as reformas da Casa da Dinda, realizadas pela 
Brasi l' s Garden, .foram custeadas pelos "fantàsmas", sendo ·transfer ida 
para a conta dos proprietários dessa emp-resa éx~ressiva import!ncia. 

Móveis para a Casa da Dinda foram pagos pela Sra. Maria 
Isabel Teixeira, secretária da primeira dama, que recebeu da EPC US$ 
598.000,00 e dois cheques do "fantasma" José Carlos Bonfim no valor de 
US$ 1:)7.000,00 

o Fiat Elba do Presidente da República foi, também, 
adqr..:irido por cheque administrativo comprado pelo "fantasma" José 
Carlos Bonfim, tendo sido esse cheque entregue à concessionária ~de 

automóveis C.v.P., por ordem da secretária particular do Sr. 
Presidente da República, pelo motorista Sr. Eriberto França. 



393 
Aspecto que merece maior relevo foi a tentativa de 

desvincular.'-o':Sr. iP,re"s,iQ.~nt~,da, República do "esquema PC", por meio da 
,r. '., .. ~ c - - " • 

Independentemente de· qualquer análise da veracidade do 
contrato e 
pretendida, 

do empréstimo, o ponto chave buscado para estabelecer 

de'sviocJ.\la:çao ent,re"o-Sr., PC Farias e o Sr. Presidente 
~ ',' ~, "';':_' ,'..., , I ~'. '. 

a 

da 
Rep~,blica' ~- 'P?I:a- s~,c,9ru;cr;tidar::,a v,ersao de que a conta de Ana Acioli 
era, aliment.ada,: - _pe~l:Q: S,t:,:, :PJA-1.gHq Vi~ira estava na declaraçao do Sr. 

Na verdade, o Sr. Najun ~urner tentava desfazer esse vínculo 
ao afi rma,r.,', e,m ':' ,JGe.:cl,A;r~ça.Q. ~I;p,lí,b~ i.:~~ ,que osdepós i tos em diversas 
contas í ", '~ntr-e aS ',.Q.1.}~~s: "a-oçle ::.?t:~aAç.~ol i" eram fei tos por ele ou por 
seus prepostos e de "contas por mim :,~dministradas, dentre as quais se 
incluem, mas nao se limitam a eles os Srs. Carlos Alberto de NÓbrega, 
José Carlos Bonfim,.F16vio Ma~ricio .Ramos, J~randir Castro Menezes, 

Ro~alinda,Cin~ra';Hen~I~~l~Mªryuel Dantas Araújo, Jorge Luiz Conceição e 

RosimarFrancisca:~e b~~ei~a~.> ~ 

..... _ ,o,.' ,': 
,.1' 

Os,elemeotos,'.c:documentais e ,periciais acima mencionados 
. ~ '. -~ -' .,.," .. '" " -. "' -'. 

I 

mostram largamente que essas contas "fantasmas~ eram administradas por 
Paulo César Cavalcante Farias e seus auxiliares. 

,,' . ~' .. 
. ,,\ ~-

Houv'e,:IC por.-;t,a-n+.oy :declaraçaofalsa, falsidade ideológica de 
documento público P9r-,p~t~,,~doSr. Najun Turner e, depois, uso desse 
documento falso pelo Sr. Cláudio Vieira, que apresentou essa 
~pcJ~raçao à CPI. 

" .'. ,.' 1'-' ," I , -" 

":,:, 'Assim _ sendo,_ desfaz-s,equalquer conexao entre o empréstimo 

contraído no Uruguai e a conta de Ana Acioly, destinada ao pagamento 
das despesas' pessoais do Sr. Presidente da República. Deve-se 
ressaltar ser absolutamente certo que os depósitos provinham dos 
correntistas fantasmas",do "esquema PC", sem qualquer ligação com Sr. 

Najun Turner. 



394 

Registre-se igualmente que a EPC arcou com as despesas 

decorrentes das benfeitorias, acessões e melhorias realizadas no 
apartamento de propriedade do Senhor Presidente da República, na 

cidade de Maceió. 

Conclui-se, por conseguinte, que o nexo entre o "esquema PC" 

e o Sr. Presidente da República surge preciso e mantém-se íntegro. 

Por outro lado, a CPI comprovou largamente que o Sr. Paulo 

César Cavalcante Farias, fazendo praça de amizade e prestígio junto ao 

Senhor Presidente da República, obteve vultosas quantias com a venda 

de serviços inexistentes. As notas fiscais acaso emitidas sao 
inidôneas para comprovar qualquer efetiva prestaçao de serviço, mesmo 

porque se chega ao absurdo de declarar que valores elevadíssimos eram 

avençados e prestados verbalmente. O certo é que a empresa EPC é 

destituída de pessoal e qualificaçao para a prestaçao de serviços 
técnicos. 

Esses contratos por exemplo, o feito com a Tratex, no 
valor de US 200.000,00 - têm todo o cariz de um negócio simulado: o 

contrato era verbal, os serviços prestados foram verbais, o objetivo 
era vago, nao restou sequer registro em ata, tudo levando a crer que 

se tratava de algo diverso de prestaça6 de serviços. Havia a convicçao 

generalizada no país e fartamente difundida pel" imprensa de que o Sr. 
P.C. Farias conhecia, antecipadamente, atos sigilosos do Governo 

A simulaçao pode ser demonstrada por indícios e conjecturas 
conforme decid~ ~ juri~~rudên~ia: 

No negócio simulado, há de se indagar, primeiro, 

da causasilllulandi. Se ela existe e encerra uma 

fraude, meio caminho já se terá percorrido no 

sentido do convencimento de que se está frente a 

um negócio ilusório, também chamado "nao negócio", 

ou "negócio vazio". A prova da simulaçao far-se-á 
/ 

por indícios e presunçOes. Pode portanto ser 



pode-se 
CPI. 

indireta e conJecturaI, segundo expressêo de 
ESP!NOLA (R.T. nº ISS p. 295). 

A simulaçêo, que macula o ato jurídico, é 

normalmente atestada por indicios (R.T. nº 604 p. 
200). 

t imprestindivel,' portanto, que haja a intençêo de 
dissimular, isto é, a intençêo de realizar um 
negócio vedado por lei sob a máscara de um negócio 
licito (R.T. nO 50S p. 6S). 

A luz de tudo que foi dit~ e~examiriado neste relatório, 

descrever algumas condutas de personagens que passaram pela 

PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

1. Associou-se, de forma permanente e estável, com 
a confluência de vontades de cometer delitos, por um 
largo espaço de tempo, com Rosinete Melanias, Cláudio 
Vieira, Jorge Bandeira, Severino Nunes Oliveira, George 
Rica~do Melanias, Geovani Carlos Fernandes de Melo e 
Marta de Vasconcelos Soares. 

2. Levou o Sr. Presidente da República, pelo 
suprimento de largas somas nas contas de Ana Acioli, da 
primeira-dama e de sua secretária. seja por meio da 

EPC, seja pelos correntistas "fantasmas", a omitir-se 
no cumprimento do dever funcional consistente em zelar 
pela moralidade pública, em impedir a utilizaçêo do seu 
nome, para obstar a prática de crimes - de que ele 
tinha ciência pelas quantias depositadas nas contas 
utilizadas em seu proveito e d~ seus familiares 

continuassem a ser cometidos. 
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3. Na montagem, com seus co-autores, da rede de 
depositantes "fantasmas", praticou necessariamente 
sonegaçao fiscal, nao como um fim principal dessas 

montagens, mas como subproduto necessário dela. 

4. Apresentou-se falando em nome do Senhor 
Presidente da República a várias pessoas e empresas, 
exemplificativamente ao Sr. AntOnio Ermírio de Moraes, 
à empresa Tratex já mencionada e ao entao Presidente da 
Petrobrás, Sr. Motta Veiga. O Sr. AntOnio Ermírio de 
Moraes, conforme suas declarações à CPI, estava 
convicto de que ele efetivamente tinha influência junto 
ao Sr. Presidente da República, raz~o por que contratou 
serviços da EPC, por USS 240.000,00, serviços esses 
que nao vieram a ser prestados, sendo certo que nao se 
animou a pedir a devoluçao do dinheiro, ainda por essas 
mesmas razões. A Tratex, já mencionada acima, empresa 
que se encontrava em dificuldades financeiras, pagou 
US$ 200.000,00 à EPC, num contrato ve~bal que todos os 
indícios levam a crer ter tido o seu objeto simulado e 
que, na verdade, visava usar do conhecimento do Sr. 
Paulo César Cavalcante Farias para a obtençao de 
informações sobre atos do Governo. 

5. Praticaram todas as pessoas nominadas 
acima, inquestionavelmente, ilícitos fiscais no que se 
refere às somas movimentadas por intermédio das "contas 
fantasma". 

6. Confirmadas as informações de que o Sr. 
Paulo César Cavalcante Farias e seus companheiros 

mantinham empresas, de qúe eram controladores ou 
proprietários, no exterior, interligadas com objetivos 

financeiros e também vinculadas a negócios no Brasil, 
envolvendo necessariamente a'movimentaçao de dinheiro 
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no exterior, é preciso que se verifique a incidência de 
normas penais especiais, designadamente as mencionadas 
no artigo 22 e seu parágrafo, da Lei 7492/86. 

7. Na gerência da Tratoral emitiu 
reiteradamente duplicatas que nao correspondiam a venda 
efetuada, conforme processos administrativos abertos no 
êmbito do Banco Central do Brasil. 

SR. PRESIDENTE·FERNANDO COLLOR DE MELLO 

O presente relatório nao teve como abs~ralr. em relaçao a 
determinados fatos, a presença do Sr. Presidente da República. Vários 
deles, descobertos pela CP!, guardam estre~~a e intrínseca relaçao com 
o Chefe do Poder Executivo. O relato de um fato implica, de parte do 
Relator, o c~nhecimento de sua significaçao. A rigor, nao existe uma 
só alternativa de compreensao de certos fatos que envolvem o Sr. Paulo 
César Cavalcante Farias que nao inclua o Sr? Presidente Qa República, 
de tàl sorte que, exigir a abstraçao da parte a ele relativa importa 
em exigir a abstraçao da racionalidade dos fatos investigados. Nesses 
termos, nao faria sentido a existência da própria CPl f à qual compete 
descortinar o universo correlato do seu objeto. disto nao podendo 
omitir-se sem lesar a Constituiçao da República. 

Assim sendo, respeitadas as limitaçÕes inerentes à natureza 
deste relatório, a verdade mais elementar é que nao se pode ocultar à 

NaÇao que, no curso dos trabalhos, ficou evidente que o Sr. Presidente 
da República, de forma permanente e ao longo de mais de dois anos de 
mandato, recebeu vantagens econÔmicas indevidas, quer sob a forma de 
depósitos bancários feitos nas contas da sua secretária, Sra. Ana 
Acioli, da sua esposa e da respectiva secretária, Sra. Maria Isabel 
Teixeira, da sua ex-mulher, da sua mae e da sua irma, quer sob a forma 
de recursos financeiros para aquisiçao de bens, tais como o veículo 
Fiat Elba, ou, finalmente, sob a modalidade de benfeitorias, melhorias 



e acessões diretamente realizadas no imóvel de sua propriedade, 

situado na rua Aristeu de Andrade, n Q 40, apartamento 1.102, em 

Macei6 c pagas pela EPC - Empresa de Participações e Construções, 

Tecursos estes originários, direta ou indiretamente, do Sr. Paulo 

César Cavalcante Farias. Omitiu-se, em consequência, o Chefe do Estado 

seu r funcional de zelar pela moralidade pública e de impedir a 

utili~ do seu nome por terceiros para lograrem enriquecimento sem 

causa ensejando que práticas à margem da moral e dos bons costumes 

saem ser perpetradas. 

Tais fatos podem confirmar ilícitos penais comuns em relaçao 

aos quais a iniciativa processual é prerrogativa intransferível do 

nistêrio Público. Por outro lado, podem configurar crime de 

responsabilidade, em relaçao aos quais a iniciativa processual é 

prer ivá da cidadania perante a Camara dos Deputados, já que, as 

s s do r presidencial de zelar pela moralidade pública e os 

s costumes, sao espec:.almente tratadas pela Constituiçao Federal. 

Ao Presidente da ~epública cumpre, conforme dispõe o artigo 

par aio 2 g , dá Cón~tituiçào Federal, exercera direçao superior 

Federal, e esta. segundo dispõe o artigo 37 da Carta 

rá obedecer, entre outros, aos princípios da legalidade e 

cuja importância vem ressaltada no parágrafo 4 2 do mesmo 

arti sanciona os atos de improbidade administ~ativa com as 

graves penas de suspensao dos direitos políticos, perda da funçao, 

indisponi li dos bens e ressarcimento ao erário. Obviamente, os 

~ os scritos anteriormente contrariam os princípios gravados na 

con~tituiçao. sendo incompatíveis com a dignidade. a honra e o decoro 

t~rgo de te de Estado. 
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·L\.,SEM R'.:-. 
- - ,. ~.~ !: 

o SR,ROBEIITO.JEFFERsON (PJ'B-RJ. Pronuncia o seguinte discurso)_ 

~xcnENT í SS !"O SENHOR 
JEPUTAO'O !e5EN PINHEIRO 
J I GNO PRES I DENTE OA CiMARA 005 DEPUTADOS 

Com fundamento no °3rágrafo 40. -:0 
Artigo 95 co Regimento da Camar\l dos Oe~n.:t.::t:OS. ~or~u':; 
v"'ssa Excc J êne i d 3 segu I nte Ouestlo t!e Oftle1"l: 

Consrderoneo c;ue o Artigo '02, ':'\CI
$0 I, AI inea .. b .. da !:onstrtUlç~o Fede",)l Qtrlbul compt:tê,,
cla dO' Su,remo ;I'"l bunal Federal ;lClr3 proces::$a:' e ;ul,9ar ur',
gin-ariemen'te o PreSidente da Repúbl ica nas rnfraçõe5 ?enalS 
comuns. 

Cons I dera'nda que .1 Câmara dOS 1)e:lu-
tOldOS tem competencl.J :'lrlva~tva paro autorlz.ar, ".lor J!o's ~!!r
ços cle seus 'Tlcmt:lros. J : nst~ur\:!ção de 'HoCeStO COf'1t:-~ o '='1"e
:ildente do Re:nibllca, nos termos dO Art:!lo 51. InCISO 

Conslder~ndo qu~ ;ulgamento do 
Pre~lden'te de Repúb'llca por crime de responsabl! Idade 'ressu
p-'e seja 3dmltldll ia acusação por dois terços da Câmaro dos 

.put.ados (Artigo 86, C3.?ut); 

Cbnslderando que a emenda Constltu
Clon,' número 4. o Chamado Ato AdicionaI de 02 de setemDro de 
1961, que Instituiu o sistema parlamentar de governo que 
dispas no Artigo 50. o seguinte: 

• Ar'tlgD 50. - São crimes funCionais 
os ato, do Presidente da República 
que atentarem contra 8 Cons'tltul ção 
Federal e, espec·lalmen:~e, contro: 

I 
II 

- a exlSt!ncla da União; 
- o livre exercfclo de qualquer 

dos poderes conat'ltuclonalS da 
Un 180 ou dos e:stldOI; 

I 

111 - o exercício dOS alrelto~ ;)01 i
tICOS. IndiViduaiS e :SOCiaiS; 

IV - 3 segurança Interna do pa(s-; 

~ . ConsiderandO o conf'ronto entre este 
Artigo 50. da fme~da número 4/61 e o ArtIgo 89 ~8 Constltut-
çlo de 19'46 mo::r.tra Claramente que a referida Emenda revogou 
00 Inclsoo V. VI. VII e ~III do mencionado Artl90 a9 refe-
rent~s à : prObidade ns .admlnlstroçlo -, li - lei or;ament6-
ria ,li guaraa e legal emprego dos dinheiros ;:Júbllcos _ 
ao ,- .cumprlmento das deCls6es JUdiCiárias· 

ConsiderandO que a Emenda Constltu
cloal de número 6. de 23 de Janeiro de !963, .;,orovada em de
corrêncls de pebllsclto contráriO ao por'õJlTfe~":J"lsmo, revo,!!oo 
a Emenda Const:tuclonal nümero od de 1961; 

ConSI áerando Que apô~ Emel'ldJ 
número 6/63. =1ão houvl: norma expressa ~ue "C::Jflstlnasse 
callftul~S da LeI número 1079/50 correS;londentes JO Artigo 
da ConStltulÇaio ce 19416. InCISOS V. VI, VII ~ V~II; 

•• o, 
89 

t6es de ordem: 
Passo iJ formular as segul:1tes ques-

1. A ,",utor I zaç~o ela Clmara dos Je-
putOdos, J. que .:duele o Artigo 5~, Inc:so I, da Con''t:':ô:lç.h,t 
Feaeral de ~9BB, ~ ellli!llda iJar., qualquer :.,raCesso contr.l tl 

PreslCente aa República, 3br3ngendD, port.,nto, ~roceSSD5 por 
crlmetl de res~anSabJ [Idade? 

2. A dell beraç:lo 03 Câmara dos De-
PutadOS sob i nstauraçlo de processo contra 41 pryi dente da 
RepÚblica. nos casos do Artigo 51, InCiso I, e do ArtIgo 86 

·d8 Cone'tltutçlo Federal, deve ser tomada por voto nomInal 
o.cre'to daa Deputados? 

3. Foram Objeto de recepção pela 
COn8tltUIÇlo federal Cle 198e a5 normas da Lei Nümero 1079, de 
10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade 
e regulam o re8pectlvo processo ae JUlgamento? 

3.a. A lei Número 1079/50, DO ser 
recebida pela Constituição de 1967 e com redac30 de 1969 e 
Con8tltulçlio Cle '998, Vigorava com sua reaaçBo iHlmltlva? 

3.0. Ocorreu, teCfllCJmente, caCluCI-
dlde deSsZls normas por InconStitucionalIdade ~upervenlente? 

3.c. Perderam a eficáCIa os capitu
las da LeI ,,",úmero 1079/50 cor:-espondentes .1 taIs matértas, os 
quais definiam os Crimes de reSponS3btllQade J elo5 pertinen
tes (capitUlaS v, VI, VII e VII! comblrl;JC!Os com ArtIgos 90., 
100, 11. e 120)7 

4. critérIO cons'tltuclonal da 
proporcIonalidade dos PartlQOS e Blocos Parlamentares aos ór-
9105 dO Poaer LeglSI.,tlvo (Artigo 58, Parâgr::tto 10.) prev;JIt:
ce em relaçAo ~ Comlss!o Especltoll de l1ue CUIda o Artl90 ·9 'la 
Lei Número 1079/501 

5. elevaela 1ume r o de ;lart:oos 
atuajment~ representados na C&m.lra L.:OS Oeo:.::~aos e J dlll"r'luta 
representLlç;io de .1lguns ceie::., que. ';lor vezes, :lào ult:"'";>'c1S~,,j 
um ou dOI:-' memor05. permlt:e Jorandamcnto CJ ~~gr3 dO hr"t: '.;0 
1903 1.81 Número :079/50, que .,revê J PiH't:C::laçãa de tocos 
os Partldo:s? 

Sr. Presidente~ são essas as questões que formulo à Mesa. 
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Gostaria de encaminhá-las a V.Exa. para que, em seguida, pudesse nos res· 

ponder. 

o ~. ?RESIDENTE '. I:'sen P1nheuo) - Esclareço ao Plenano q::~ 

se encon't.ram em es't.udos juneo ã Mesa denunClas contra o Sr, Preslcien1:.e da R:=. 

pública por crlme de responsabil':'dade oferecidas pelo Sr. J040 9aS1:.151:.a Bol 

50ni e pela Sra. Angela Mar14 Morel.ra Canuto Mendonça, entre outros, as q!.!al. S 

...(.;,.~. 

es'tAndo presen'tes as eXigêncl.;; ... ·s;-rAo oportunamente aprecl.adas e apensadas 

à denúncia que acaba de ser lida, nos termos regimeneal.s. 

Determino ~ ~::: .. Secretário. Oepueado Inocênclo Oll.Ve1rll, 

~TrocedA à leitura do in't.eiro 't.ec: da denúncia. 

e lida a seguinte denúncia: 

DEN~NCIA CONTRA O SR_ PRESIDENTE DA REP~~~~R 
CRIME DE RESPONSABILIDADE OFERECIDA PELO 

SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO E OUTRO 

Senhor PreSidente, 

Feito o exame preliminar da matéria, não encontra

mos obstáculos reglmen'talS à sua t:ramttacão. 

À con5Jaeracão de Vossa ExcelênCia. 

Em ,~ ae set:emDro de 1992: 

t,_ "{\.\.'~ " 
MOZAR~ VIANNA DE P'IVA 

I 
secretárIo-Gerai da Meaa 
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rl1:e r na. 

J~ . C fi L' 1'; C I .', í -:;: 

~to. 

"o,~ ';:: IJ 111 e n-

.j e .. ,;;lI f : c a c ã c -: í! I: C ':"' >J I) ,.11) r.' 1110 

/-r 
_ -: t'-ft'_/7t~ ~r~~ 

'x""t: . n 

'" ~, 

Senhor Pres.tdeme da C1im..ara ,jos DemJl';).ü.c~ 

A grayC ~~~?ü!1':':l0iliC4.L:.': :.''.)lil..i._ ... ... ~ J:;..~L' .. ~...; ','J~',~' j ad..DJ..lsslbilidade ae 

qualquer processo contra o r...,$lccntc c..J. R'::~lljL::·_ r!t.:~ ;! l':UIl$ttrL'.l.ç:l.~ Fedt.:r>..l cometeu~ em 

car.úe.t privativo. a Câl:n.ar:1 dos Dep:.H2.r.t0,.,. ;:an. ::. ::,.! '!'..'C" :~tD("t.:. !j UC';er d.e propor à isenta. 

equilibrada e lúcida refie:tào ae '/ .l:..":~ ..l rl~r.d.~ :..i.l.:.,;.:;iXJ,j1.: ~::<::: ü.''"(H:m ~ das normas B 

serem. observadas DO ãmbi~ Cc:st.ll ('~ :1':I~o...·!J),:·1;~· J:J4.1~:) -10 cito v:rooedimen.taL .ao 

quorum e à forma de votação !Xl :ruwn:'J,cJ.l! ;1,;<,.f.j. ,_ :;eü<.1...1ü í -::kr.u prt)(t:S!iar por C7lCle de 

responsabilidn.de o PresJ.dentf' da !?,~D1.)bli::.J 

2.. Na convicção a.: Q:l.e ':':l~.w. !..l::'. 'r:'~ev? .. ",;:.e r .. ;k; p~ sa resolVIda :ia 

sabor das circunstâncias e ru.s pa.uões paro.o.:trl;U; Jo rD,O(U.'.:L'JtO. j.~ que pert.ence ao dommio ao 

due process Df Iaw e. por 1\.:.0 rnt.sm.o. s,llJt::::a $.é' <l ,::inO"oi'! lJ.r..sÓlclOnaL no que coucemc :l 

possíveis lesões de direitOs tndividua1.,>. lJeco vêma p:l.í2 ~:.:.ca..recer::. VEr.>' l 31m cooveruêncl:l. 

política da rranqUilizadora palavra dessa !JUStTaCl.::. h~lílêl~C1a nJ solu;,-:1J :ia que~lá.O ú~ anlem. 

que passo a deduzir. 

3. E pacillco que .s:!gUN10 J Con:'illw,cao. :.' Pre.sHleCre da Republica poctc 

seracusado pela pratica de crime; C':'I!l1J.I!!r. ~ J:::: c...-::mo::s tle ~~pOUS1.!.bmd..lde.. 

QuantO a prunerra lupot<:se. cobe c proces:;o e o jul~to do acusadc 

ao Supremo Tribunal FederáL por efeito (11) 4::': \ 02_ ...nC:..s~l í .ú:.ot:3. 11 que: :unbui ;;.. Supremz. 

Cone competência pata processar e Jllh;.:.r l)ng;illarWJ..ll.!!r,lC. 

"nu ln{nçôa peD1US oa~w:s.. o PTe:u!le:lte da R.epr.lbhc.1- o VIce·PrCSlden:e 
os.mc:m..brmdoCon~Ni1ClOaaLf.e~;hopt;05:.'lil!u.trOOc:oPr::>curnac:r:...(ie.Uda~llca.· 

5. Relativamente lOS crimes de respoTlSabilidade. 3. nonna constituClona 

pertinente é a do 3rt. 52- LL 1. que diz competir pIivativamente ao Senado Fedem! 

"~ e Jalpr O Prt:::ndcue e o Vice·Prcldcate d.a ~ DOS ~ d 
rcspoiISBbWdadc e os Muusrros De Estado nos cr:m.c:s o.a.:tIC:lJll,.3. oar.ureza c:ot:IoaO:s. c:om ~" 

6. Seria. no entantO. de tOdo incompreensíVel que os repteSenamteS do povo 

b!"3SllelIO não tivessem qualquer participação nesses processos. de que podem resuIaIt 

conseqúênCl:lS poUticas de suma gIllvidade. a pontO de ensejarem are a suspeDSão das funçcles do 

Cheie :10 Estado e do Governo e a definitiva perda do seu mandato eletivo. O constituinte de 

1988. namraJmenre. não incidiria em tão clamoroso erro: ao contr.!rio. reservou imporwu.e 

rrussão poliuc. J. Cãm:JIa des Deputados. da qual fez depender. em caráter privativo. a 

tndJspensàvel e previa autorizaÇão para qualquer processo contra o Presidente da República. seja 

por cnmes comuns. seja por crimes de responsabilidade_ consoante se depreende do 3rt. 51. 

verb1s: 

7. 

L a'G1Ori:.ar'. por dois terçaa ele sea 1DIIrztbna. a tmta1U'1llÇio de proc:e:sm 
COIltnl o Prtside!de e o Vice-Pn:=deateda Rcçnibllaa c osMinisa:mdc&~ \_)" 

Como não se refere a norma acima reproduzida a apenas uma das duas 

especies -- ,;ruoes comWlS ou crimes de responsabilidade -, fon;oso é couvir que abrange as 

Juas. ou seja. h:i necessidade da aludida autOrizaÇão da amara dos Deputados para qualq= 
processo contra c ?residente da República. 

8. Assim. desde o adventO da Constituição vigente .• amara dos Deputados 

delxou de desempenhar no processo de impeadJmeDt o papel de tribUDa! de prnnúncia. que 

the fora confiado pelo direito anterior. o qual s6 atribuía ao Senado a função de triInmaI de 

julgamento I de fato. sob a Cana derrogada. competia privalivamenkO à amara dos Depullldos 

dedm'ar. por dois rerços de seus membros. a pJ:<lCl!llênda da amsação contra o Presidente da 

Republica e os MmislrOS de Estado - an. <W. LL I - e ao Senado Fedetal apenas julgar o 

Presidente da Republica nos crimes de responsabilidade e os Ministros de Esfi!do nos crimes da 

m=a natUreza conexos com aqueles - 3rt. 42.LL n. . 

9. A ~ liternl. do caput do 3rt. 86 da Constituição de 88 - "._. 

a=açio COOtr.l o ~ da Republi<o.. por dois tcIÇCS da am:ua dos J)cpuwlos. sem ele ,ulmIondo • 

Julpmcnto pc:cmre o SupteDO TrlbuDaJ. DaS infraçOe$ -peDais cm:mms. ou pcDUlIt o Senado FcdcaL Ill:. aiIJJ= Uc: 

~dade" __ o deve ser entendida como aIlIorizada a insIaDração do p .......... se o 

l!lIérpre'" levar em conta. como de seu indecllilável dever. o sistema nOlIlllllÍvo em que está 

iosendo o mencionado 3rt. 86. isto é. se ina:rprew- essa notma em bmnonia com os arIS- 51. 52 

e 102 da Consntuição. que conferem comper!ncia ~ Camata dos Deputados tao-somente para 
auwnzar a instauraÇãO de qualquer processo contra o Ptesidente da República (arL 51. n. n. ao 

Senado Federal p:JIa p:rocessá-lo e julgá-lo nos crimes de responsabilidade (arL 51. n. n e ar 

Supremo Tribunal Fedenl para processá-lo e julgá·lo nas infrações penais comWlS (3rt. l02.LL 1. 

alínea !D. 

10. Está. pois. fora de qualquer dl1vida que o sistema constirucional em vigor 

inOVOU em tema de processo por crimes de responsabilidade. concentrando no Senado Fedenl o 

processo e o julgamentO do acusado. como 0= nos crimes comuns. em que laIllbém compete 
à SUDI-ema Cone o processo e o julgamentO do Presidente acusado. À c:amara dos Deputados s6 

cabe. em ambos os casos. a atribuição de prev;amente aulOIizar a instauraÇãO do processo por 

dois terços de seus membros.. quorum qualifiàd.o que revela o Conteúd~ evidentemente político 

dessa deliberação parlamenrar e a imporrância da amara dos Deputados no processo de' 

Impeacbment. que jamais poderia vir a ser instaurado sem a autorização daquela expressiva 

-"""olia de dois rerços. Essa au,!,rização coDfigu:ra. portDllto. lnaiassável pressuposto "" 
coudição. de procedibllidade contra o Presidente da República. quer nos ~ comuns. qUCl 

nos de responsabilidade . .'" mingua desse prius da alltoIização não se instama (tamo vale dizer. 

não se inica não começa) nenhum processo contra o Presidente da República. nem mesmo o de 

impeacbment. 

11. Que essa prévia autOrizaÇão de dais terços da amara dos Deputados ser. 
exigivel para as duas classes de processos (crimes comuos ou de responsabilidade) já ' 

reconheceu a propna Câmara. quando previu no respectivo Regimento Interno - elaborado sob 

regune constiruclonal de 88. pois aprovado pela Resolução n. 17. de 1989 - a enumetação do 

casos de votação por escrutínio secretO_ como se colhe do seu 3rt. 188. Entre eles. figur 

precisamente o que DOS intereSSa. a saber: 

"lI. _ pam ~ de !J%1'CC""-1W UIfraç6:s pecoia .......... 

DOI crimes de: ~bjlld·de COD!r.l o Pt=deulc e o Yice·Pres1dcutc da República e { 
MInistros de BIado.· 

12 Essa norma regimental é. sem • menor dl1vida. a sedes matenae. porque 

Constituição. ao cuidar da autOrização para instaUI3r qualquer processo comra o Ptesidente c 

Reptiblica (3rt. 51.LL n. não dispOs sobre afmma de voração. se ostenSiva ou sec:ma.llI1J!o pc 

que tal matéria ficou relegada ao direito regimental (v. nonnas processuais no an. 217). 



13. NIo se tem notícia de qualquer objeção quantO à aplicabilidade des. 

nOIma em relação aos crimes comuns. mas apenas no lOC8IIIe aos crimes de responsabilidac 

cujas nOl1llJlS procedimentais dependeriam da lei especial e. não. do RegimentO. como previ! 

no 8I'L 85. que. ao indicar as dire1ri= conceiroais dos crimes de responsabilidade. reza no s 

pOlágrafo único: 

14. 

'"E1aes cn:D1C$ x:do definidos em td espedaL que e:stabe.1ccc::a JU DOrmItI de 
pl'CCell:110 11: julgameDtO." 

A partir desse dispositivo e como ainda não fomm editadas as no= 

legais por ele reclamadas. sustentam alguns que se deu • recepção d. Lei n' 1.079. do 10 de obn! 

de 1950. pelo menos qnaotO aos preceitOS compatíveis com a Consulllição de 1988. entre os 

quais seus artS. 22 e 23. que. tratando da derrogada fase de pronúncia a cargo da Clmara no 

processo de impeachment.. aludem a votação DOmiDal (aliás. votaÇão nominal não se opõe 

conceitualmente à. votação por esaut!::io secretO. nem há incompatibilidade entre JS duas 
fonnas). 

15. De qualquer modo. a v"""ta quaestio da recepção da Lei n' :079/50. 
sem dúvida. haverá de ser anallsada e resolvida em evenmal processo de lmpeadnnent. que 

venha a ser instaurado contra o Presidente da República perante o Senado Federa!. :Mas. como 

SÓ pode baver instauração de qualquer processo por crimes de respoasabilidade ou por ",".mes 

comuns após a prévia autorização concedida por dois ren;os da Clmara dos Deputados. e 6bvlO 

que ainda não existe hoje qualquer processo de ImpeadunenL por mais eminentes e doutos que 
sejam seus autores e seus advogados. 

16. Se a Clmara dos Deputados - por dois ren;os de seus membros e por 

voll!Ção secreta (C.F.. an. 51. n. I. e ReginlentO. an. 188. n. m - '·ier. autOriz:lr a insmur;J;:áo 

do processo de Impeacbment. como notOrtamente ainda não o fez. ta! processo poderá ser 

inmlJJ:1uIo. se se entender. então. que as nonnas da Lei n' 1.079150 fomm objetO de recepção. 

EllqnantO a Clmara não autOriz:lr processo contra o Presidente da República - seja por even= 
crime de responsabilidade. seja por supOStO crime comum .• não há falar na lei que deva 
discipliná·lo. 

17. Si er in qlUZ1UU1n. todo O problema se cifra à aplicação ao caso do an. 5 L 

n. L da Cana Magna. e do an. 188. n. lI. do RegimentO Interno. em viItude dos quais. à falta d2 

prévia e indispensável condição de procedibilidade - autorização de dois ren;os da Clmara aos 

Deputados por voll!Ção secreta - não há viabilidade jurídica do processo de Impeadnnent. i.stC 

é. não existe nem pode existir qualquer processo dessa natureza. ma. uma simples tentativa oe 
instaurá·10. 

18. Nilo deve causar admiIação que uma decisão política de tão grave, 

cnnseqilencias. como a autorização para instaurar qualquer processo Contra o Chefe "do Estado ( 

do Governo. fosse cercada da elementar garantia do escrutínio secretO. que possib:Jita "' 

parlamentar votar de acordo apenas com sua própria consc;e"cia. o que é da índole do mand:m 

representativo. de nossa tradição jurídica. 

lI· MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA 

19. As questões aqui abordadas vêm ocupando nossos melhores 

jurisconsultOS. entre os quais. como não surpreende. prevalece a boa doutrina. que proc,:"" 

resumir no tópico anterior. 

20. Convém lembrar. desde logo. o conciso e exatO parecer do douto e probo 

caxedrático mineiro. Prof. RAUL MACHADO HORTA. que respondenao aos q=tos de 

consulta. que lhe foi presenre. assim resumiu seu e=ndimentO a respeitO daquelas duas 

questões: 

21. 

• A C<JIIq>Cftnaa pnvauva da cam.... dos De!>u13dQs. pam 1Ul""""". por doo 
te:rÇO$ de zus membros. a 1IlSIa1J:r3ÇaO de proc:esso COOa:l o PresIdente da Republica. abran2c o 
processo por mmcs de ~ilidade c o ~ por mfr:lçOes 1'= COIDllm tCocso,OJ.lc.W 
da Re;ní~Uc:a • an. SI. D. 

A delib::r.!çâo da a:awa dos Deputados.. para lDStalJr.lção de proc:=so COtlrr:I o 
Pr=deme da República. nas mfcIçOcs pcnus COIDUIJ.S ou nos cruJle1 de ~ deve0 

\ ser naotada em vOtaÇllO por escratúlio seaetO (Reguncmo Últerno da amam dos Deputados· (1ft 

18S.m: . 

Vale =rdar ainda algumas passagens do rnagniJ1co parecer ?roie"óC' 

pelo mesmo constimcionalista. verbls: 

• A CoasdluiçaD da Repóbllca. em ,.. art. SI • I " ccxúere à am.r.. dos 
Dcpuwlas ~ pnv3%ml pam 
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'.:wt;J:,a':>l'. por.:t.c·:!' I.W~ ,>t, ,,"'I. 'llern1:l'a:r... J. ~de~ 
coatr~ Ü r''1:'l\ . .:t.r:tc -:; I,: <' ,-, ',-.i' ''':;' ','-"I·M!,Ct. ';: 00 ~ df 

éstloo. ' 

l.\ oo..to LrJ.=.!:;C, ' .... 1 :,,"!J,:;c, _ ~ ~, !.(J "~"t)~. J.l.Jl'1Wtl .... ~r~ ';:U'<1 timsd.-lo ac 
processo por CT'.mr. d:! TerlXIt·"'l.'l.!n\.R~'lrl>': '\'1 ~,\ "r)''r.-!o'j.o 11-;)' tlili:u:''C~ f."!~, c:.o:IIlmU.. NJo SI; 

pode. por L.'>.),('. ~m:"ltl!" O a1c;tC~ CIo:' \CCI.C:ll_ wr .. l'l'T".:.Gt\:!'.;l!' Oi' <C'no cb. Cco.iO.nm;:ao pa!avrat 

=~~~;;=:,:,,~~,:~"~~~~.:~~,:,~,,:r:~~~= 
~~~ ;~~~~~~~~'<:~:~,:~~",~ln~I'~~:"~J~~t~',~, .. ~,~~~~Ü~: 
36). 

:\ Ju:;O"1:.:u .... i: -:,~r;. 'l' t -<:'~.~,::í,:::t:. di: ~no. 
onvaUY:L pt.)T é1m~, :.t!:T" Il''1:..-......... :~, ;."."::'~ l·.,,~ . j ......,~:,c pc! arme d 

=~: ~:'.~d: ~~~~ f~:~~~' ~~\ ~~~~l,~~~~~~,~~~=~~~ 1\= ~ 
E>tado. 

do processo.?Ot ~ ~~~: ~:::~~:~::, r~;~:~~~~ t~~:~=~u::: 
COtl:lO.tw l:1ovaça.o ac l.r.:x:.,:tt1e l::lS", ~;crn ;:í'-Jf:' p.~ ::,'Cll.tI'lM,'~·-' '~~:!lllc l89i. 1946e 1967. 
hem. como a Carta 1e 19~~ 'o: .. f.~:::::..~ '.' õ[J1W14':1.)[l;_ :./ i .. '.k .~ ::..~~, JAo c.owang.l.aI3m .a 

~~~:~~;:~,:t ~~~:;~~~~~.j~S:-":-~I"~~··:~'~~;~~~~'" ,','~-;~t:~~'~IA)~ 
Ullao. o ~'"'"ÇO, o pt"J::C",;:Jl(: :l ·Jnu~U':';l':p:.: ;.. tx .. r~u.:,:,:.V.\ Me ;:r.;'Q.".!.<;Q ., ~ o~ atttonZaÇ:1o 
de doIS terçoS (1l~.:x:.~C'· :~, ':;.l~-.. ',~ _o, .••. -:.1:~..;, 

re.\V'':''),5j,bth~ c rc~'lw 'J i,-:r9(:<;· .. ''''_ ... ..,-:: ~J=~";, (Ir- 'O'" ;. .1 ... :, • ..4\ ,- -' ""I.~.-±O 'M)m./.'lPJ (lln:. 23). 
;·lrn z.p·rectr,ç.:'JJ) (,(, \ .. ::~l'~:; • ..Ir.. I:;,H'.J. ~"I'.C. c.t: Jr-Í1~:;:a.o .. 

c'1lllll!3o.cfi'::q}Qn~.::1.r'lJj~'!,-·~:;- ~ .. 'v '"1. ~ 

'~U'''01 ... !98Ç,., ~:t.~!!:eo~Q 
.. ":l' .. 'e'l 'j..cr~.i (Á"lTl."Ul:Jl:!I ou nos 

, 1 .... ·'-\{\ ... ..:::~~ooM.!ru:;..msd.e: 

• '.".C " p ~ ••• ;-uem:nJ.nda oa lei 
'<J'O!".t;mc:r:l;\~tan.86). 

'..!.;.J:J. 

E.<unt.ll.\ Im J~h. 11' 
~!..>C)~p..)"'·'...II.' 0,-, _ 

a :iellbern.~.~!l [ta C."I1l'J,ó!r., '.-:V-:' ..,~~. ~.., •. ' e-~-"rel 

~"Ilt: ~ '" _ .. ~. '.""'''C1ona!. O Prof. MANOEL 
crO!'~r:,~.L':~5 !~F.j _. _::.',,::'~'~~:;: t. .. r.:r .. f· '-. t.'!ma. umbém concluiu pelo 
\",)H) .....c..."'"n:~:: : ,_o ' 

1.\S"c3.~!..":'::-:1'.0, : ... _ ... 
.!.. ~., '""'''' 

.::;:;J..3I2. para autorizar a 
,,;.,: ..... r".~.e trecl:lo conclusivo de seu 

- ,.,1.-:."" .. ' oJ ,! ,~-<: ~,,-,I;!:.lV!.. ... qlY-" :l.!udt: () ~rt. 51. iDaso L ~ 
~:é. '::..,..., ,-.a;oa o Prc:ndeutc d.3. RepubUca 

~",·,.,:>"'JJ1.:..J::.e·~ 

'.<;.:: ... ..1:"1'. ~<l ,:. 2l:poSW mau.1lIo (v .. n° 20). Ea 
-;4~1" .. , e,,:r ...... -:.td.:.r..:. ,ü." ~.apn:aaçao prelmunar. dic: 

J .L-;~ : ':W", !'<r'--',<j';- ,.- ' .. ~,; ,~ .. :rtl b!\cado vOtO na Qucaa--cnme 11~ 427-8 

í:F. rr::=:úr,·J:.j ..J .... -...:. r~\.~.).. < ,-, L...J.Uo.tl,;" Cl(' r;.':I[,CI:: r:u:, ..6:t.."tX))i;'_ ú~ cc:n:amcmr: msuspeu.a d 
'fI ...... )·L:cl1:'_1r .. ~ ~,,::' 

~r ...... :, ,..'. ' .. ;;, .... 

,<".';' d:"r\.\.) .-':t:'"t'lIC·,) t:~1EDC1ll de !altas... de: erros 

.~-.;:' :,~ • .I' ,-="':""\1 ,l •. ;:":.1!. cOn:lCQt~defazasentar 

'_~_<~"'''~':'.J- ': i' -; :"",)':Jo': (~'~I 

.... ._...;;....u;J. ,lU:. Ueputados sobre ~ C 

!õ-!: •• ..;., "J -'.t"""':1..:Wl..ll.J-<o,:;u.~I.\CI:m..:;1.iDasoI.cdaan.86da 
Jr:5t;<: .. , .... " =- .... "_ ..... , !' .. "" l'" ,'rt'-1' .... ' ~vrycl102nlJl&.l.:!leO"CICdos.Dc:puc:adc$1 .. 

" •.. -: ~ ,J-~ ,"', :,-':)!SlJ. !10$1ll"U...2l.eapn. c 23. capat. 

"'"l: .. H.'~ ê l"1.'":?1I1f"'.D'" '-1' "<",~I:n)' -.. """"I:':r.JW'_l ~J.~"T'!:" '1~O do Pro:sutcnte daRc;lóbliCL 
::.. .cn..:tJ:lt: oJI>':' tl ~'..;:L.t.<":>, • ., li) "<.l';·~f!'I\ I nt"lt·1" .... 1 f~L De M.~ 20.941.1. reL M1n.. Aldtr 

,~. ;>.-,: n.:;.o t;.J.'.-ercn Sldo recebldos pela 

: !~ •. 'e-:-';"".:..:,~ ~ ;:J..:::.ro ao e.:ugtt ~VO~ por 
•• -,v:J _ • ~ ~"\SO CQUtr.L o Pres1ctente da 

",~-:;; ~Ima.amentado parecer do 

'-'f '. [7:-:,. f5Ar .\l .. j-jY.\ r .. IIX 19u:.illuenre.SUStentoU: 

, .... - '-'LC'lIl!. .1 <Wtor'.zaç:ao da. amara dos 
:r(,c'·""h.. • .11.1... " ~ COr-.·.lllQ,I;.:1O f~ e txlf:I;lda par.a qualquer 
,:u~~ c..~ ;:'"(Vi...~ ... ~, r...::<:..~ ., r~,:":t!U:: r;;; ,..I"t,ubllc;;;,>. aor.m~~ndo ponau1" .~ por 
wL~ ..lc .- ";~""";I.l:.li!:'( ;: ..... ~'; " • .l.. ... "-.~(1- ~1·~').";!lal!L l.CIl'm.y ........... ~2ttória a 

~c:.t:l.;:;.c, G.C IJOL' :"=-;:('" ]..~ '-f;. .-,._.~ ''''''''-.''''~ lç-;'OI'~'''' ='JA aplic:::r.br.l.idaa em. P'l"OQ:SSO 

jX4 C'"'"un.~ lU t~Jü.5:\Mi't"t.,....:, .. 

_ ... n:::;r. "1.' ,""In ,01]1..105 'Uf' ... ',r,.1S. delxo de fazê·Jo 

xlcecte apoio doutrinário à 
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25. Foi objeto de longa discussãO no âmbito da <:amara dos ~e att 
pela impn:nsa o alcance de decisão proferida em 9.2.90 pelo Eg. Supremo Trib1mal Fed=l no 

MS 20.941. de que o emID=te ALDIR PASSARINHO fora o relalor originário. ' 

26. Nesse !Illllldado de segur:mça impetrado por i1ns1Ies Senadores da 

República. preteOdiam eles compelir o Presidente da amara. que atq1IÍVlIm pedido de 

Jmra .... ment contra o emID=te Presidente JOSÉ SARNEY. a dar seguimento ao processo nos 

temos da Lei n' 1.079/50. 

27. Segundo entendimento .do Plenário. em decisão r=tíssima. a AlIa Corre 

não cbegou a acolber a fundamentaÇão juridica sustentada pelos emID=ICS MiDisIros ALDIR 

PASSARINHO e CÉUo BORlA. no sentido da revogação da Lei n' 1.079/50 pela ConsIimiçio 

de 88 - como ficara constando da primeiI:l ementa lavrada pelo rela10r çriginário -. parquanto 
esse fundamento não seria necessário às conclusões dos votoS maioritários. que indefc:rir.Im a 

segur:mça por ouna motivação menos abrangente. 

28. Como quer que seja. a nova ementa redigida pelo eminente MiDistro' 

SEPÚL VEDA PERTENCE. designado rela10r para o acórdão que acaba de ser publli:ado. não 

afirma nem a tese da recepção da Lei n' 1.079/50 nem indica em que medida se den evenmal 

recepção e. com maior razão. não alude à questão da forma de votaÇão do impeaI:ImIeDt. que se 

pretende requerer. O préstimo. portanto. desse = para o caso vertente é que os doutOS VOIOS 

dos abalizados Mmistros ALDIR PASSARINHO e CÉUo BORlA negamm. desde logo. z 

pretenSa recepção da ui n' 1.079/50. sem que. nesse pOlilü. tivessem sido desauIorizados pela 

maioria do Eg. Plenário. 

29. Mas. nem por isso. as teses ora sustentadas nesta questão de _ 

deinm de contar com o confortador apoio da Suprema Corte. pois existe outro expressivo arestC 

que demOJ:S1r.l. à saciedade. ser a autorização do 3rt. 51. n. L da Constituição inovação do teXUl 

de 88. que modificou sobstancialmente a compet!ncia da <:amara dos Depntados no ptoeeSSO di. 
impeadmlent. e que essa :mt.."rização prévia constimi indispensável condição df 

procedibilidade tanto para os processos por crimes de responsabilidade. qnaoto por ~ 

comuns. 

30. Refere·se à decisão prolatada nas assentadas de 13.9.89. 1'.2.90 e 14,3.9{ 

em questão de ordem apresentada pelo eminente Mmistro MOREIRA ALVES na Queixa.-Crimt 

n' 427-8. ajuiz:u1a.conna um Mmistro de Estado. a quem se inaputava crime = amOnomc 
isto é. não conexo com crime eventualmente também an:ibuúIo ao Presidente daRepública. 

31. Malgrado a rntIo deádendl da desTIf'O'ssjdade da pIévia autmização ti 

<:amara dos Deputados fosse eX3talIteT!!e a ausêDcia de conexão com crime de que também foss 

acus3do o Presidente da República. ficou mc:ridianamente c1aro que. se houvesse essa COIteXi 

com o Cbefe do Executivo. o processo por crime comum ou por crime de responsabilidad 

dependeria do implemento da condição de procedibilidade da autorização da <:amara por doi 

u:ços de seus membros, 

32. Compraz-se o signatário em rememorar a1guns ex=s dos doutOS VOlc 

que ampaIllIll. nos aspectos de ordem gera1. as teses aqui defendidas. 

33. No donto voto que proferiu com a proficiência hlIhimaL O emID=: 

Mmistro MOREIRA ALVES. em face dos artS. 51. 52 e 86 da Constituição. pIDCIIfOn esclaxea 

as inovações de 1988. acenruando as modificações sobstanci3is do sistema a começar justamen 

do faro de se ter sobstitnfdo "a d<:c:ImçOc de ~ da acusaçio por patte da a..... doa Ilepmad< 

pela amorizaç:ão que deve ser dada por ela pam a inswzr.J.ça.o de pnx:csso comra o Pn:sidcmc c MiDisaos ( 

E=Io", Logo adiante salientou S.Ex" que. pelo direito de.agoIlt. "3dmIIiIIapelaClmlradoallcpalldoa 

a a=açaa. "_ ele ,ub=udo a Julgamemo pa>IIlC o Supremo TribuDalFed=L ... iDfaçOca pcIIIiaCQlll1lllS. ou 
pa>me o Seoada FedenIL DOS cnmcs de ~ sem aludir. aIW. ~ que o __ _ 

pa>me = =os órg>os Julg:Wo=.", 

34. Discorrendo sobre as razões justificadoras do requisito de procedibilidade 

para o Presidente da República. declarou o enrinente Mmistro MOREIRA ALVES: 

~Com eieilO. o reqW.sllO de ~ pua o Presuicmc daRepública (seja 
ele d<:c:ImçOc de pI1lCCdtnCJa da ~ seja ele amorizaç:ão para o","""", e juJgamclW> por 
quaJq= espé<:ie de =o)·se jusafiea pela -= do maDda!o que ele e=oe. e pela 
rcpett1l3Sâo do~ d=xeqwsiur. o da~de""ÔIIIÇOCLqac.DQ_de 
1969, = uuediaIa. e. agor.L só cIepcndc do =- da demmda ou da qud:Ia-cDmc pelo 
SuptCIIlD Tribunal FedeIal. ou só sobIevtm ""'" a mstllUlllÇOO do pro=so pelo S_ 

J:I para Mlni>m> de E.u2do. que .ao .rm maDda!o e quo t demlsIIvel (e. 
panaDtO. subsumível) ad. matmD. Dão há.. por isso m=mo. motivo pua ptIIICIa dessa DIIIBCZL 
33lvo nos C3$OS em que ocor:r:c a ~ $OrtC. qu:mo ao lJroCCSSO e julpmemD. qo= o.PresidcmC 
daRcpúblicalaunesCOtlCXOS). 

Por Wo IIICSIIIO t que • """" UlIdIçiD CO&WimdoaaI lIIIDCIl .-... 

Mlmsaos de E=Io O requisito de p!OCCdIbIlldadc do l'residcme da RepóbIIca -= 0_ 011_ o S_ TribuIIalFedel>l. quaodo ele "'_sob. _do .... pnaIoda 
pelo órJio polllleo que t • CImIr:a doa Ile!mwJos." 

35. Na 1inha dessas ~onsiderações. couciuiu·o emID=te relaIor uegando a 
necessidade de 3IlIIIrização pam o MiDistro. por não haver conex!o com crime an:ibuúIo ao 

Presidente da República. verbls: 

"Em w:c do __ "'-''''''' • pn:IimInar da oecasidodo. 110 c:uo. ele 
~ pttv!adaClmlr:a doallcpalldoapam aimwlraç'">o de_da_qoeiu
aImc. por =-. em w:c da ~ __ " • 0,,,,-,,,,,;;10. quo o xeqabIID ele 
pmccdihilidadc. a que alude seu In. SL L se lCSIriD.ge. no te ~:-:: :=.m. ::--~'!UIIS de Eado. aos 
c:zimcs COIIIIIDS e de 1MpODUbilidade CODC:%OS com os úa :woc..e-.: ~ impaaIdos ao 
P1esidemc daRepóbllc;." 

36. O eminente Ministro CELSO DE MELLO foi voto veacido. jnnwnenre 

com O eminente MiDistro CÉUo BORlA. porque exigia a autorização pIévia att pam os casos 

de ~ não-conexos com os de Presidente da Repúhlica. como. de resto. susremm:a o parecer 
do eminente Procurador-GeIlll ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA. No pomo que 

inIeressa ao debate ma aavado. esc1areceu. com propriedade. o emID=te Ministro CELSO DE 

MELLO: 

"O pro=so de ~ peoaI (iDfaçOca _I ou poI/IIco
admiDisznIil'a <aimcs de J""'SP'Y"'bitidade) do PlcsidcDle da RepóbIIca iDIamar....w.. JGaIIPft 
_ • CImIr:a doa Depmadoa. • quem aJIIIlICII'. privaIIvamI:me. _ 1'0< dais _ cio: 

sca mcmbms.. o jutm de admj'sibo1idade da acusaçIO. ~ asDm. a abcnIIm. de 
pmcessoc:ommoCbcl'edoPoder-'OdaUolIolCl' ..... 51.n .. 

(_l 

"A CollStlmiçaD cid"'" • CImIr:a doa Depmados. c:am e.cImIo de quoIqaor 
outrO órJio do E.u2do. .ao ~ • -= do iI/dIX) ~ .., _ da 
Repúbllea.. ~ pata preferir um juJgamclW> lOIJIe a pn><CSSabWdIdo da'- quo 
llJe foi diIigida. 

Pemwe·se. desse moda. que a iDstimiç10 padamemu. per uma de suas Casu. 
efeme CODD'OIc: da admiaibllldade sobre as acusaç(ies oCc:read:as caaaa o ~ da 
Republica. queruos cn:mes caaums.. quer nos de cadlc:rpoUW:o-admimsrmtvo." 

{_l 

"Cousw.we. .ssm... que. em """" _ CO&WimdoaaI pcIOÍIi"fO (CI'l8II. .... 
861. o _ da RepóblIca. depois que • a..... doa Deputados __ • __ ele 
pmcesso lpeoaI ou polflleol. pelo YOII) de 213 ele .... DICIIIhms. __ a julpmemD. (a) 

or:.c::nr.:- comaDL pc:ameo Supremo T::!!:t:DaiFedcml Co (b) .. am-. ... i b'JWedo 

pa>me O SeoadoFed=L" 

37. Após assina1ar que a 3IlIIIrização da <:amara constimi "JuIa> ............ 

emioco_ poülleo". exige a presença dessa condiç!o de procedibilidade também pam os 

processos referenteS a crimes de Mmistro de Estado. mesmo quando não-conexos com os do 

Presidente da República. Eis o que se contém nesta passagem de seu douto VOto: 

"O ..., de auUlrizaçOD coostImi JlI=DPOSlO """""""" objotI"IO. .-1 
_ COIISEimiçaoe _dcscnvol.miemolCpllrdo""""",,- T-..odolOqllililO_ 
ele Ic!mt"pbilldade da __ da n:IaçID ~ peoaI. Sem essa JIlé'IIa.-izlÇlo.. 
__ de pro=so peoaI COIIdeoaDio c:caaa MlDimo de Emdo CXlIIII;aaIá siIIIIÇIO de 
ÍIIjUSII)_&iw"m 

AtqCl CO&WimdoaaIlIICIIciouadalDslimiu. em favo< doa MlolsImo de Emdo-
• quaudo puslveis deaçao peoaI __ - tlpica prenup1in de _ftmdooaI.._ __ 1IIIIDOds. 

Esubelea:n-se. oeJa. .... 1dp6I<sc de _ f""""_a_o 
ÍIdCl'CSSC 'P'iblicc. c:amctt:mada -pelaiwpc ""ldade do MiDimo dcEslado..aalwo ocoaêDàa 
ele....,.,..... padamemar. emmwIa. pelo VOU) da _ qualificada do 213 de .... JQCIIIbmL 

daClmlr:adoaIle!mwJos.ou.emJo ~da_doMlDimodeEmdou_ 

O _ de maiarimoosidade que se _. """ p<CIOIIIIYa_ ele 
1lIdoIe_~l_da_quc.ao_". __ de 

pmcesoo COIIIIll {_l Mlmsaos de Emdo" {CI' ..... 5L n 1 pttv!a ammizoçSO da CIauoza doa 
Depmadoa. a;In em fUDÇIO de .... ~ e CXJIIICit:mc opçto que la -= panIadIr 
........., blsU!riaJrepn:scDtIdopelap!llllllllpçaoda..,..~ __ 

A _ COIIII!aIQoaaI foi c:auc:dIIda. em lUa fClllllllllçllD _ CQIIl 

tear 'rrtenc:jonp,_.... gcomco. para. também. atDD&er os prDCCSSI» peDIis CClIJde:DaItdDI 
"""'" MlDisaos de E.u2do. em w:c da prúiCl de il!I:Itm pe!IIls CXllIIUIIS • _ eveomaImcIII<: 
impuIada. , 

A imt:o;ill do legblodar _ objelMmcmc ~ Da lqD. 

_emqueldO.t~porr=oálllma~daa.....dÓa~: 
que. ao _ o i'I1>jC1D ele Re!cIuçIo D' = de 1989. quo dIspae lOIJIe o .... 1IqiIDaIIO 
Inu:mo. oc= __ c:ap!mlo em que di3cIpllDao pma:d!mcmD lezbWIw do ___ J>Iia 
__ e1epro=so _- porcrimo ........... COIIIIllMiDimo&deEmdo." 

38. Passou em seguida à integral reprodução do texto. ent!o 1'CCCIIIÍSSÍIII do 

3rt. 217 do Regimento Inremo da <:amara dos Deputados. c resumiu seu pensamen!D nestaS 

judiciosas palavras: 



"Assim.. Senhor Presidente. reitaO a observaçao de que o nOVO Ot'dea.a.mc:oto 
CODSUtllCJ.O~, ~ ~ C,ODSUbswla.ada ,.00, 3rt. SI. l iDmruiu. de forma ampla. uma. DOVa. 
silWlÇ<O de _ fomw. __ da~ dos _ pol!daJs nela 

__ o fu3u!cn" da República. o Via:·~ da República. OS Mlnimos de E5tad0. 
Observe-se que a rcgm iDscnm no pn:cc:ito c::oasam.cuma.lll1CDaCDldo. de comeddo ge:utrico. 
aIndc à _ de pEtvia ~ da amma dos Dcpuwjos pua a insIam>çaD de 
proc:e$SO - de qualquer processo - par infnu;Ocs penais comw:ts 00 per amu:: de 
. rcspoosabiIidad lmpmados àquela3 suím:mas-do Pode< Ew:ntivo." 

39. O eminente Ministro SEPÚL VEDA PERTENCE. em cujo douto voto foi 

recouhecido que O sistema constitucional vigente "trocau o ttquisito anEerior d:ujuela pltIIIDocia poillica 

pelo novo rcqm.:D:tO de WI1llliccnÇ3. para proa::s.m., embora não a exigisse nos crimes de Ministro não

conexos com os do Presidente daRepública. aduziu: 

"E:t.1e Juízo político de a.utorizaça.o do processo faz sentldo e. por isso. a sua ampla 
cidadama DO direito CODlpm3do em. relação aos CongECSlSUIS. aIr.lvts do scadar insututO da 
_ proa:ssuai. ou quando se amar do PresúIemo da Rci>ública. "'ia _ Chdc de 
Es:ado.. seja porque Olde do Poder Ettanivo Co sobrcmdo. porqoc. itIsmDarda o processo. daí 
_a~~da~docxen:!ciode=al_~" 

4(). O notável monografista do ImpeadJment. titnio por todos =onhecido ao 

emincme Ministro PAULO BROSSARD. chegou a criIicar a elevação do quomm c salientou. 

mcn:e de exemplos da História. a grnnde düiculdadc para processar o Presidente da República. 

mas se curvou ao teXlOconstitucional e o justificnn com estaS apropriadas eltJlI=llcs: 

. "IllIIo:gaDdo a .... P'='" qualquer. qnc taDlD pode "" _ """"';'vel. 
como um. pu1ba. um. rc:ta de faro de imcrtsscs quiçá ~veU. a faaüdadc de dc:Dmlczar o 
OIc!e de _ em namml que o Iegi3ladar proc:umsc ""gnanbr • _ da República. 
CODdiciomldo a· i:a.sI:auraçaQ do 'ÇIroCCSSO de teSPl",ab:i1idade ao praz..mc da amam dos 
IlepullIdos. oade =de • ~ uaeiaoal. taDlD mais qllllDdo. __ • aauaçao ou 
~ a i:asmD:raçao do pnx:c::sso. o Pre:ideme da Repóblica fica P"tnnnricmnenrc at:aswio 
do ettgO. boje por 180 dia an. 86. § Z'. 

Se...." asswe a SEAllRAFAGllNDES. pala qw:m 

"'Pelo seo c:zmct enxJnentemtmr polltlco. .aJo dcb:n a jlÚZO de 
re:poasa.bilida dt: se e.xero:r ~ de um vc:n:1adel;m j!.llgamcmO. cem apomçao de 
f:uo (delito). aplicaçao do dlrei!a (peDa ou III:IsoIviÇOlO) • __ de _ 
(cWajulgada)". O Controle luri3diQonal dos AIOs.Adalbli>amvu. n" 67. p. 157: 

set!evem. ser1c:mtnduas paia'\'1a3 do Olld'.Jusdce CBASEao Senado DCnC~ qwmdo 
doJ~ do 'uc=ordeLincclo. 

'i1w. wben tbe Se:me sla tor ~ mal of an impc:acImJeaL it $lu as a 
Coun.= ÚDquesuonable". A=i=nLaw Revicw. 1867·1868. v.Z' p.556. 

há de rceonbccc:r-se que bavcni sempre. ou dific:ilmanc ddxàra de bavcr. uma. dose de 
dlscnciauaaedadna_daOmam. RoIBarbosa.j_._deEstado. 
csac"\"eU cc::rm feita. 

"mwtas Ve%C3.. reeonDccendo mesmo a CXlSltncm de falW.. de cnos c 
de vioLaçOes das JeJS. a Congresso lerá de teOJ;Sar ame as ~ gmvcs de fazer 
sentara Chefe de E!t!!i~!!a banco dosreus~ Or..: Completas. v.XXV, t. \1. p.l09. 

Sem cLcfendcr o qtlOl'1lm alUssimo boje cousa:gr.u1O. qoc toma pmic:ameDEC 
inaeqUível qualquer proc:=.w comm a Pre.uderlu:- farçoso t CODVu' que se faz ~ um 
fICo a filmIr as lllic:Ianw! urc:qJOltSá'V'CU de fabos trlbtmos da 'Plebe.. ft 

41. Para fimlizar as referencias ao aresto da Suprema Corre. citem-se os 

ensilIamcnlOs do entinente Ministro CÉLIo BORrA = da interpretação do an. 51. n. L da 

Consti!ltição. Após ressaltar que ali se cstabeleceu. "juizo de = ~ . COIIVCIUCncia". que 

-àao pode ser quesaonaáo em ne:ahum. outrO toro", confrontou o douto VOto o sistcm.a anterior e o 
vigente. prelcciÓnando: 

"RegIstrO a esscncw. di!ct:nça que existe earn:: :t. auIOnz:aÇIO da O:mma par.! o 
processo - COIIdiÇOlO de ~ ou de ~ do """"""" aos palavras da 
Ccostuoiçao (",,-51.1) -e aclecla::lçao de proc:cdeDaa daacusaçao. que _laprcm processo 
já __ =ÇOIO • ooatrIdiIIldo qnc """""" ampla dc!c3a ao _. impon3 

verdadeiro e ptópào iacUdam ~ cem a conseqt1cI1lC snspc:mAo do c:::crdcio do cargo 
(v.-.19.23 daLcin"!.Q79/S0). 

N_ primcir.l fase.. 0= dos ~mdos "" ~a ~ .... 
primeiro. sob!< :se. dcnúIIda de..:. ou alIO. ser objeto de lIeJibmçoo. _.paIa"" fim 
C<i<mssaD E=pccmI que ~ o cume da q_ (an. 20. Lci n" 1.Q79/5O). Admitida. 
demb1cia. por votaçao oommal da 0maIa. notWca.va*5e o aauado pam c:::omcaza-la.. faculWIa a 
p!I)Iiuçao de provas (an. 22.lbcL). Só CIId<>. _ ... o juizo de ~daa=açao. 
par VOU) do Plenário. 

Ye-se. pois. que não se b1 de ccmfundir o livre convenc:i::mcmo dos Deputados 
= da ~ daacusaçao. cem a ~ autDrizaçao da 0= como ~ 
caodiçao de ~ Judicial. prcvmo no att. 51. L da Coasnmiçao de 5 de _ de 
1988." 

IV" CONCLUSÃO 

Diante da anáiisc dos teXlOS pettincnres feita à luz da opiDIo doc:tomm e 

dos subSídios da orientação fIXada pela Suprema Corte. penso haver demonstrado que o 

pmendido processo de impeaàmicnt do Presidente da República: 

(a) só poderá ser inidado após a ptéWl ~ da Cilm.=. dos 

Deputados. por dois terços de seus membros. clt ""- 5 1. n. L da COllSliruição Federol: 

(b) a referida aurorização deve ser objeto de votação por es",uúnio 

secrelO. nos =os do l!rL 188. n. fi. do Regimento Interno: 

Cc) as normas procedimentais a observar para a aludida autonzaçáo são às 
previstas no an. 217 do Regimento. 

Nessas condições. submeto a V.E;r. na io= do = 95. do Reguo.eo!Q 

Interno. e com base no an. SI de Constimição Fedem!. art. 188 e 217 do Regim= Interno. a 
seguinte quesÍáo de ordem: 

(aJ qual o P=dimentO a ser. adoudo pela CfunaIa dos D"P,"-ados no que 

respeita ao quorum esPecial de votação p;';: ~ ~ do processo nos ctlme$ de 

responsabilidade conlIa o Presidente da Rep;lblica? 

(b) qual a modalidade de votação e escruúnio será a!!Otorla p"''' 

~ di) pedido de autoriz:l.ção para instaurac;ão do processo nas crimes de 

responsabilidade conlIa o Presidente da República? 

(o) qual o pro=funemo a ser adoudo para o trâmize do pedido de 

autOrização para instanração do processo nos crimes de responsabilidade contra o iPresídenze da 

República? 

Confia.. pois. o sigruwirio em que essa ilustre Presidência. ccu:. ~ habitual 

isenção. probidade e segurança. não deixará de responder. com a possfv.l brevidti::. a rerevanze 

ques:tao de ordem.. Ota .suscitaria. com o superior propósito de prevenir maiores riscos para 

notmalidade do processo político e a estabilidade das instimições democr.j>". 

Sola das SIôes. em de ages dJ!992. 

oL,~ HUMBERTO DTO 
. ~ 

:::::,.ssão .2..soec :.:ll . 

;.. ;'lesa er:,=ence :;t.!e. 3.tenaenoa aOl:::e:-es.se =~ ~:acã:~ :::..::;; 

:'lQssas :::s,::.:::;:;;ões, I~S-=\ lmprlml:- um I.":to tão ::ele:-e =..=a:-.::: 

~J;._""O.-:c::.:, ... ,"-~w;. • 

;:osslvel, :-espel:aaas. e c_aro, ,::odas as formalicaaes esser:::::.2.:',Z. 

: / '" 

AdemaiS, '0 ?:-eSlce:).1:e atende. :1esse sem:::..:1o.· 2.oel= ::::..l:.' 

'-'/ 
:-eceoeu ::as lideranças cee:a Casay~~ :J.moêm, 

do Sr. :-!i!'llStro da Jusnça e das Lideranças da opozlção ~ espe=-2. 

contar com a totalid.ade da Casa para que os prOCeQlmentOS tenn,:un 

a malor celerldad.e possiveL 

Por essa razão. determlno que na sessao de amannã se~ 

"u~~da. -:; ~ atos de formação da Comlssão. 
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o SR. ?RESIDENTE (Ibsen Plnnelro)-Sr. ?ara c::n't.raal 't.3!' 

o SR. ;OSE GENOI~O (?T-5? Sem revlsáo do orador.~-

Sr. ?reslãS6te. Srs JeF'..:::ados . .=.o :~::er S.qUl õ ccr.1::::;'ó,:,t.z a ques1:iSo óe 
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3 seg~~~~~ ~ue5~ào: ~ orêem J~ridica ão País ~e~ uma tierarqula: a Cons~:_ 

't.Ul.çào. leis ordinárias e o aeglment61nterno. Há que se combinar essa 

hierarquia naquilo que não e com:raditório, garantindo a supremacia da 

'~"mstl. :::llção . .aro seg'.ll.ê.a a das leis ordinárias. e em tercei-

=-0 l'..lgar, n'.lma escala !1ierárqulc=.. o aeglmentO Interno de f:mc.onamento 

Ora, Sr Presidente) a Constituição é muito clara nos "1rts. 

\~I 
51 e 52. O ~rt. 51 

oue é a auto.rização ~3 para orocessar o Presidente da República.: 

Presidente oa REpúolica pelo prazo ce até 160 dias. Ao Senaoo Federal, 

pelo art. 52. compete processar e julgar. Portanto, garantida a SUDr~ 

~ 

macia const;i :':.0 :::-:2.!. a Câmara aos Deoutados não orocessa o Presiden1:e 

da Rep~blica. : Que será feito no gmbito do S~naao Federal. ?ela Cons-

Pois oeml Sr. Presidente, temos que ; ... lei em vigor, porque 

o Regimento Interno, .0 art. 218, é claro: 

"Art. 218 - O processo nos crimes de responsabilidaoe do Pre
sídente e do Vice-Presidente da República e de Ministro de E~ 

taco ooeaecerá as disposições da legislação especial em vigor". 

Existe, portanto, uma legislação especial em vigor que aiz :e~ 

peita à tramitação co crime de responsabilidade e não ~~~~~~~~ .• ~, 

co'=:'mpetênci3 constitucional da Câmara e da SenadO, mas tramitação 

da autorização na Câmara e ° processo de julgamento no Senado Federal. 

Sr. Presidente~ o que diz a Lei n2 1.079 no seu art. 2J? E cl! 

ro... quandO aiz Que encerrada a discussão) o oarecer serâ subme'tido à vOtô-

ção nominal, não senoo permitido então Questões üe orcem nos encaminha-

mentos de votação. Portanto~ a lei especial em vigor 

POrt3ntC, ~ lei esoecial em 'ligar, no seu art. 23, é clara, no que 

ciz respei:o moaalicaae ce votação Que é nominal. ~ este artigo 

- - ... -=. --.= :uto-

~:zar. -em c:nfl::a c~m a c~moe~ênc:a da Senaao Feoeral que pro-

cessar e julgar S.Exa. o Sr. ?residente oa Reoúclica. 

Sr. 2residente, .. amos ao Regimento Interno da 

Câmara o~s :eoutacos. ~ art. :84 é claro: " : votaç~o pocerá ser 

ostensiva. acotanoo-se c orocesso simbóli:o Cu o nomlnal. e secre-

~xiste, ~~r:a~~~, ~~as ~ooGlidaoes :ásicas ce votaçãü: a 

votação ostensiva e a votação secreta. A votação ostensiva é s1m-

bólica e nominal, ~ão existe a modalidade ce votação nominal e se-

ereta, são mocalidaces e.lC"ch:d~h.ji~ e o art. i84 é muito claro 

QuandO fala:~ votação ostensiva simbólica ou nominal e secre-

ta. Portanto, Sr. ?residente t o ~ para a auto~ização é de 

dois terços, a modalidaae De votação. é. a ~ nominal porque 

este dispositivo da Lei· nO , .079 não foi· atingiao pela Ca~stituiçlla 

oe ~988~n~ cue compe~e ~ Câmara que é autorizar e no cue comoe~e 

ao Senaoo Cue é ~=o::essaI julgar o Presidente ca Recública. AChO 

esta ouestão funcamental. Para co"ncl'uir. S"r. Presidente, esta não 

é acenas uma questão regimental, trata-se tameém de"uma qüestão.~e-

:itica. Não pooemos. através oa mOdalidaoe do voto secreto t 

esconoer uma decisão soberana 

:áss:'~ 

::.:. s. c- cizer. =rien'tanco-me. ne:ste momento~ roa =:,:'lpan'ts c;o3arvaçioda 

cue essa cues'tão foi estudaoa ourante muito temoo. e o Oeoutado I'I! 

e~xe~ra me falou uma \.:::Z " não exxiste ~ oresu~.ível~ nia 

exiete ~ niootético. nào existe ~ ':!ue se interpreta". 

~ é csrir:ido. cualiricaoc OI.! simbólicc. : oualif'icad-c -é mai~ 

c ~ ==ns.iceranoo a maioria absoluta ce ~lsnário. ::ortante. S:. 

Presidente. ao votarmos a admissibilidade. estaremos diante da va-

tação s-imbÓlica. tendo maioria absoluta no Plenário. Na votação de 

oois terços. não caOe Regimento. E a Con:s'tituiçao: ~ oualiri-

caoo e dois terços; modalidade ~otação. Nesse ponto a· lai está 
, 

em vigor !art. 23}. S votação nominal. oeroue o· prócr!o Regimen'to 

da Casa ciz que nesta mat~ria ~ a Lei Especial em vi90r~ que i a 

Lei nQ 1.079, com base no seu art. 23. Essa é a nosaa obsarvaçlo 

contJditóii~uestão de orcem levantada ):lula nobre liderança 'do 

governe. Deootado Humberto Souto. 

3 SR. G~STC~E ?!CHI - ~eço a calavra cara uma =~Bstlc 

:===":". 

- SR. =RESIDHlTE : I!J!lef) =inneir:;,) - -:-am V.Ex •• a 

pala\:ra. 



OeOW:20C ::sé :=no:no. :~nL:aa~:ar uma :ues~ão ae crcem cue .ou 

formu~a: =ecc~~ ca contraai:a ceie. 

Senhor Presideme. 

Não me restam duvidas que o p;:ccesso de VOtação de autorização de 

abertura do processo de crime de responsabilidade ou crime comum contra o Presidcmc da 

República (ans. 51, 85 e 86 da CF), é por escrutÍlrio secreto (an. 188 RICD), necessitandO 

aprovação por no minimo 2.'3 dos Srs. Deputados. 

"An. 188. A vota~o por escrutínio secreto far-se-á pejo sistema 
eletrônico. nos termos do artigo precedente. apurando-se apenas os nomes dos votantes 
e o resultado final. nos seguintes casos: 

II - autorização para instauração de processo, nas infrações penais = ou nos erimes de responsabilidade. contra o P=idente c o Vice-Presidente da 
República e os Ministros de EStados. . 

Está sendo levantada a hipótese de que este dispositivo confIite com a Lei 

nO 1.079, de 10 de abril de 1950. no seu an. 23. 

"An. 23. Encenada a discussão do parecer. será o mesmo submetido à 
votação nominaL não sendo permitidas então, questões de ordem. nem encaminhamento 
de VOtação." (grifo nosso). 

Sustenta-se que o an. 218 do Regimento respalda a lei quantO ao votO 

nominal. deduzindo-se daí que O_VotO fosse nominal ostensivo. 

o prúprio an. 218 foi questionado quando da VOtação da resolução do 

Regimento Interno pelo entáo Deputado Eduardo Bonfim. que através de emenda queria dar 

um ritO ao processo. 

o Relator do, projeto' de Resolução, Deputado Inocêncio de Oliveira, 
ponderou na ocasião: 

, "Ora, Sr. Presidente. está sendo elaborada uma nova lei que'define os 
erimes de rcspc.n..<abilidadc do P=idente da República.. bem como dos Ministros de 
Estado. Se ,0bsel"\'lÍSsemos a legislação em VIgor, que tem mais de vinte anos. 
corrcriamos o IlS,' 'R de ver rapidamente desatualizado o novo Regimento Interno, aliás, 
esse. dispositivo eS("- em conformidade com o que estabelece a Carià Magna. 

Ponanto. nos:;o parecer é pela rejeição do Destaque.lI 

DCN pg. 8560 (§ l°) 25.8.89. Decisão acatada pelo Plenário. 

Observação corroborada pelo nobre Senador Jutahy Magaihãcs, quando 

da elabora~ de projeto para a nova Lei nO 342/89, aprovado pelo Senado, ajuda em discussão 

na <:amara sob o n° 6.125/90, quando chamou a Lei n° 1.079/50 de obsoleta. 

.A identidade única dos votos pro=dos entre os ans. 186 e 187 (voto 

nominal) e do an. 188 (votação por escrutínio secreto) é cristalina, pois quando no antigo 
Regimento (1m) o voto por escrutÍlrio secretO era um simples parágrafo do an. 177, que trata 

do VOto nominal. no atual Regimento ele se reIIiete totalmente ao artigo anterior. 

"An. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á pejo sistema 
eletrOnico. nos termos do &rUgo pn=dentc. apurando-se apenas os VOtos dos votantes e 
o resultado final.. nos seguintes casos. (grifo nosso) 

----_._-_ .. _-------_._-
Artigo preceàemc 

"An. 187. A votação nominal far-se-á pelo sistema eletrónico de votos. 
obdecidas as instruções estabelecidas pela Mesa para sua utilização. (grifo nosso) 

A diferença entre um Vtno e outro, não está na VOtação que ~ sempre 
nomiDal. está sim na apuração do voto (escrutínio). 
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Voto nominal é todo aqueie no qual o votante é identificado. O escrutínio 
é que pode ser secreto ou ostensivo. 

Diz a DIa. Ana Maria VIDela (processo Legislativo - pág. 114 - 4" Ed. 
Scgrat"): 

o Regimento Comum pelo seu an. 44 diz: 

SOCIeUJ. 

Par.igI:úo ÚIIiCO. As votaçO<s ser.io fel"'" peto proc:c= simbólial. salvo DOS = em 

'!1IC seja aigido quorum espedal ou dcllbaaÇOo do PIClIário, mcdi:mte requerimentO de I.!da ou de um 

scztO de Sc:Iw1orcs ou de Deputados." 

"A norma supra di.sc::iplinou a apliClÇãO do G 30 do :ut. 59 da Ccnsutuíção de 1967 com a n:d.açáo 
dada pela Emenda nO 1. de 1969. Antes de sua cJa.boraç:a.o. disc:u.tiu-se DO Congresso sobre o proc::sso de 
votaçáo a ser utílb.ado para a matéria vetada. em face do dispositivo coDStitudOnal peníneuw falar "em 
votaÇiO pUblica". enquantO os tc:aOS amenores. oom cm::çao da consttmiçao de 198~ dcs::!ar:vam que as 
~ iObrc o vetO deviam ser proa::s:sadas atr.M!:s do voto socrctO ou por 
c:scmú!lo ==- COmoante aIg1ms ParIlImcnta= •• ~ 'em VOIllÇ:lo púbIlra' nao afIImw o 
proa:::s.so seactO de \'Otaçáo. ~ Con:uss6es de coDStimição e J~ç:t das duas Casas do COngrcs.so 
Naàonal OUVIdas a respeuo. pronuncaram-se conuanamcnte 3. tese. 

"PARECER N° 4. de 1970 - CO do SCll3do Fec1erai - Rebltor: Senador GuidCl 
MondiD.. 

~ Om. não será. possivel entender-se que seja seaeta uma votação que a 
COllStltuiÇOo dc:tc=:oa SCJ" publica. 

A cJ.arem do tc::xtO. inteneioDJLlmCD.te modificatIVO do sistema amc:nor. nao 
permite intcrpretaÇOo div=a da que está na:; pa!avr1ls da lei' (DCN - 30.4.70 - pág.134) 

"PARECER N° S. de 1970 - CC! da ca.mara dos DeputaClOS - Relator: Depuw10 
JOGt ÜIldoso. 

(_) a vomçâo é. inquc:stionavc1meutc. VOta.Çáo públiCl.. jamais seaem: b) 3 
\OOtaÇllo pública.. de acordo com as c.omms regimentais e pnaes pariamcD.m..~ será 
preterena.almente simbóliCiL. Poderá. DO entantO. ser IlOlIl1D3l. se requerida na. amtcnD10ade do 
Res:==tO' (DCN - 30.4.70 - pags.135 c 136). 

O P1Cl1ário do COngr=o aprovt'u o P= do órgao tóctIico da CDw>. _ 
"'"""I_=te. prejudiCldO o Parcc:rdo __ 

A partir desta _ até a c:IaI:or.!çoIo do RegimentO COmum. a volllÇ:lo da _ 
__ • ser cteawla petas pro=os simbólico ou comiDa!. depcttdendo este _ para ser 

u_ de deIibcmçáo do Plenário. COm a fci= da Lei In= do COngr=o NnciDaaI... >OIlIÇ:Io da 
mattria vetada passa a ser proc::dida b~· 

Até hoje persiste esse regimento e na votaçáo que trata o art. 44 e 

conforIDe o disposto no an. 66 da Constiruição Federal.. o escrutÍlrio passou a ser secreto: 

"An.66_ 

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta. dentro de trinta dias a 
contar do seu recebimento. só podendo ser rejeitado pelo VOto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores. em escrutínio secreto.. (grifo nosso)" 

A intenção clara do !e~lador da Lei nO 1.079150 era o de evitar o voto 

simbólico. dada a ·narorcz.a político-administrativa do processo_ sujeita a pressões nem sempre 
legítimas.. confrontando-se com o mandato pppular dos Parlamemares. 

Lembra muito bem o Proi. Dr. J. CRETELL\ .IR- (Comentários à 

Constiruição de 1988':::pg.2577") 

'Nas assembléias de Representantes do povo. fervilham as paimes 
políticas- que atingem o clímaL quando se trata de impoadlment, razão porque se 
recomenda cautela equihõrio, ponderação no emprego deste instituto 'l.uc, do contrário. 
se enfraauecerá. enfraquecido igualmente os que. por abuso, temanam dcvimtá-lo, 
orientando-o na consecuçio de objetivos ocultos _.". 

ou, do mesmo autor (obra e pg. citados) 

''Daí o fato de que a aceitação da denúncia, nos crimes de 
responsabilidade. escapa à rotina judiciária- para assumir O caxáter de grave decisão, que 
o juiz não pode proferir sem lúcido =me da ocorrCncia juridica, sem levar em conta a 
sua própria seDStbilidadc em face do drama da vida públi~ 

Somente assim se poderá evitar que o ~ ... t, insti,tIIição _ guc 
assegura aos governos o decoro e a honestidade dos governos, sofra lIlVCr.O!C pengosa 
nos scus fundamentos e nos scus fins. traIlSfotmando-se em arena demagógica.. 
fiIcilmente manejávcl apenas p"" servir'aos sentimentos tendenciosos que cnvom;m a 
arena partidária (ver. ROA 14.295)." 
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Quando da feitura de nosso Regimemq. em nenhum lIIDmCIItO alguém se 

predispôs a retirar o proce<?ime,nto d~ !"crutínio secretO para o impedimento dn Sr. Presidc~ 
da Repúbli6.: 'Á~' conmÍrio; 'o lJep;,tàdO Lúcio' A1d1ntara, propôs até que se vowseo lISSUntO 

:nediante o voto nominal secreto, em urna. com receio de possiveis identificaçOcs por parte dn 

computador que aciona o painel eletrônico. reccio este infundado. tendn em vista as -provas de 

eficácia de sigilo obtidas por ocasiãu da apreciação aos vetos presidenciais. 

Esta matéria foi sempre tratada em nossos Re,gimentos com O maior rigor 
possíveL e em nenhUm momento se pensou em adOtar-se outra 'votação senão a nomiDal de 

escrutínio secreto. 

Aquele que disser que talvez a Lei nO 1.079/50 conflit:t com o Regimento 

Inlemo no arL 188; lI. está rasgando toda a história regimcntal de nossa Casa, pois desde 1930-

tanto quando me fui possível pesquisar - nomam,ente se adotou a votação por escrutínio 

=to. 

É fato que, nas legislaturas dos anos 50 a Câmara editava um !iYro 

c!!amado "Manual do Deputado" contendo a Constituição Federal. o RegimeDto Interno e 

aJgumas das principais Leis, para o melhor desempenho do p.mamentar, no =cicio de seu 

mandato. 

Revendo o manual impresso em 1956, lã encontram-se lado a lado a Lei n" 
L079/S0 e o Regimento InIemO que em seu § 2" dn 3rt. 146 diz: , 

"~1~ ______________________________ _ 

§ 2" A votação será secreta quando a CâIDara tiver de se pronunciar 
sobre a perda de mandato de D~ (3rt. 48, §§ 1° e 2" da Constituição) ou sobre a 
procedência de acusação contra o Presidente da República (3rt. 88 da Cónstimição)." 

Portanro, na plenitude de eficácia da Lei n" 1.079150, não se dispensava o 

votO secreto para t3is atos. Não será agora. quandn se póc em dúviCla a recepção désse diploma 
legal pela nova Constituição que se alterará o processo legislativo, violentandn o Regimen1o. 

Não existe na história do processo legislativo brasileiro caso IIIÍáIogo que 

tenha chegado a VOtação conclusiva peja Câmara dos Deputados. O famoso processo contra 

Getúlio Vargas em L9S4 foi arquivado 'na fase preIimiriar não chegando a votação da 

procedencia da denúncia. Emmplo não aplicado no momentO atua! pois com o advento da 

Constituição de 1.988 à Câmara restou apenas autorizar ao Senado a instauração do processn. 
FJgUra esta não existente à época da Lei 1.079/50. 

O esemplo mais contundente de que VOtação nominal não quer dizer 

necessariameme VOtação OStensiva, poderá ser verificado na seguinte formulação: 

Durante uma votação de Lei Complem= obrigatoriamente nominal, 

(3rt. 186) um (1) décimo dos Deputados requer a votação secreta da matéria. Se aprovado o 

requerimento, eu perguntaria: 

A votação seria procedida peJo sistema nominal e secreta? 

A autorização para instaJação de processo nos crimes de rcsponsab>iidade 

contra o Presideme da República é e:prcssamente votada nominalmeme, por =tínio 
secreto. (item II do 3rt. 188), no atua! Regimento prova esta que essa modalidade de VOto foi a 

vontade soberana do Parlamento aÓ aprovar a Resolução nO 17, a nossa Lei Interna. 

Tenho a == qUe não será necessário levantar-se mais um Raul PilIa, 

seu nobre e ilustre conteIIallCO. que sob a egíde do Ato lnstirucional,no 1, ato de =-força 

do regime de =ssão, quandn da votação da e1cição para Presideme da República dn General 

HumbertO Castelo Branco (DCN de 12I!l4/64, pag. 98), para nos di2cr. 

·Sr. Presidente. SI$. Co.agrcs.sisw. voWldo Dós. os Jibcrudorcs.. a dClalbcrlO. como 
pr=iroa a AIO lDsumaonaL na EIclçao de Presidente e Vlcc-Ptcsidemc. parque OUIlO __ 
, ....... - posso. todavia deà3r de esuanIIar. in~ mbída C>COI!1daDa lelimenla do Co_ =::!':" li votaç;lo. descoberto. queada ~ Lei ca UlIdlç!ll pariaDlcDmr. _ o WU> scc:mo pano 

Isto posro, com base nos ans.51 da ConstituiÇão Federa!, 95, 187 e 188 dn 

Regimento Interno, solicitamos que Vossa EsceJ!ncia. agindo como magistrado !úcidn e 

imparcial, dirima a seguinte questão: 

- qual o procedimento legal que deverá ser adntadn peJa <:amara dos 

Deputados. quanto ao quonun de votação, modalidade de voto e rito de trami1açIIo? 

Formulo tais indagaC;Óes, visto que aJguns =getas inIiotem em 

imerpretru;Oes casuísticas, meramente de ordem poIftiCO<JllOcionaJ, segundo as quais as nmmas 
procedimentais seriam diferemcs de: 

- quorum de dnis t~ VOto secreto e rito diverso dn contido no &no 217 
do Regimento Interno. 

• . Aguardando esclarecimentos de Vossa EsceJ!ncia para que não pairem 
dllVldas sobre tão relevante tema. temos a certeza de qne a único VOto ostensivo será o de Vossa 
Exeel!ncia, que tem o dever ético e regimemaJ, a~ 

Sala das Sessões, em de setembro de 1992. 

Co. _ \"8~ 
\ DEPUTADOGASTONERIGm 

o SR .. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Para contraditar, inscr~ 

veu-se o Deputado Nelson Jobim. 

o SR. NELSON JOBIM (PMDB-RS. Sem revisão do orador .. ) -

Sr. Presidente, leria a V. Exa. o § 4~ do ~rt. 95 do Regimento Interno 

desta I Casa, que dispõe, in. verbis: 

"Al.t. 95 ....... _ ...................... - .......................... .. 

.................. ~ ........................................................................ .. 
§ 42 A questão de ordem de~e ser obje~iva. 

cl;aramente formulada, com a indicação precisa 

das disposições regimentais ou constitucionais 

cuja observância se pretenda elucidar, e refe-

rir-se" à ~até~ia tratada na ocasião ~" 

Para efeito da interpretação do § 42 do art .. 95, trago a 

V.. Exa. ~ art. 404 do Regimento Interno do Senado Federal, que 

seguinte ~edação: 

tem a 

"Art.. 404. A questão, de ordem deve ser ob-

jetiva. indicar o dispositivo regimental em 

que se baseia, referir.-se a caso concreto reI a-

cionado com a matéria tratada na ocasião, não 

podendo versar tese doutrinária ou especulativa." 

Sr. Presidente, a qUestão de ordem suscitada pelo eminente 

Deputado Ga~tone Righi como também·a questão de ordem suscitada pelo emi 

-nente Líder Ido Governo consistem. na verdade. em uma consulta a V. Exa.; 

consul ta so~,re procedimento a adotar em momento futuro e r.;ão fixado no 

tempo ainda l,lesta Casa. Portant;.o, Sr. Presidente, como início desta con-

tradita, lev~nto a V. Exa. a impossibilidade de conhecimento dessas que.§. 
I; 

tões de ordem. 



porque não ,obedecetp. ao text'o"do "art. 94 do 'Regimento, que deter

"se"J""am'1.:;;'." ;(;/"~a 
mi~a que as questões de ordem ~~g os casos concretos 

e nos moment'?s efetiyos. Não é· o Presidente da Câmara dos Deputados 

um ór91ão de consulta. Presidente. não tem opinião, Presidente não 

formula opinião, Presi<:lente decide questão de ordem em cima de 

questão procedimental que se tem e se põe no momentc da Ordem do 

Dia. Portanto, não compete a V .Exa., por meio de uma questão de 

..ordem:,. formulada como tal. estabelecer proced~mentos futuros ,ain-

da não fixados na ordem do Dia. 

Dessa forma, como inicio de contradita, 

suscito a impossibilidade do conhecimento da questão de ordem, 

exatamente porque não diz respeito à matéria atinente a essa ques~ 

tão. Sobre o fundo da questão de ordem, Sr. Presidente, não posso 

deixar de tecer algumas considerações, não obstante 'a extensão 

de ambas. É impotante ter presente que o Sr. Deputado Líder do 

Governo, quando suscitou sua questão de ordem, sustentou, na base, 

que não competia à câmara dos Deputados tomar decisões relativas 

à procedência ou à pronuncia do Sr. Presidénte da RepÚblica. Sus-

tentou o Sr: Líder do Governo que a Constituição de 1988 retirou 

desta Casa a possibilidade de uma trami tação int~rna e de uma de-

cisão de conteúdo de fundo do processo, acusa~~rio, para r~st'3.r a 

esta casa" ~nic~ e. ex?lu~jvamente, ,a auto!=,izaç.ão do processo con-

tra o Sr. Presidente, competindo, a ju~zo. do L.íder d~ Governo, o 

processo e o julgamento ela Senado Federãl. 

Ora, Sr. Presidente. o art. 51. inciso. l. da Consti-

tuição FecE"ral, efetivamente diz: 

"Art. 51: Compete privativamentE- à câmara dos 

Deputados: 

l-autorizar, por'dois terços de seus membros. 

a instauração de processo contra o Presi

dente e o Vice-Presidente da República e 

os Ministros àe Estado; 11 

Mas por outro lado. Sr. Presidente. na' Seção 111, em 

seu art. 86, também da Constituição. vê-se que 

, An:;t,~, "'Adroi tida a acusação contra o Preside!] 

te da República. por dois terços da C~ 

mara dos Deputados, será ele submetido 

a julgamento perante o supremo Tribu

nal Federal, nas infrações penais co

muns. ou perante o Senado Federal, nos 

crimes de responsabilidade. 1I 
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Sr. Presidente~ está o art .. 86 esclarecendo. defini-

tivamente, .~ competência do Senado Federal. for força do art. 86. 

que tratfo.· dos crimes de' responsabilidade, ~ compete ao Senado federal 

o julgamento de uma acusação admitida pela Câmara dos Deputados. 

Não é ... .sr. Presidente, a· leitura isolada do art. 52, 

inciso I, da Constituição, que atribui privativamente ao Senado Federal 

p,rpcêssar e julgar o Sr., Presidente. que .irá retirar da Câmara dos De

,~ut~dos o. juizo prelim.inar da conveniênci"a' à Nação brasileira do proces 

50 e do julga'":1E"nto do Sr. PrEsidE'nt€ da SEpúbliça perantf· C' S:i-:1ado Fe-

deral. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a estrutura federal 

bra7il~ir~ reclama q"u~ o acusador do Sr. Presidente seja o povo brasi-

leiro, representado nesta Casa. e o julgador do 5f·. Presidente da Repú

bltca sejàrtexatament~ -o~ Estados do Brasil, representadolii no Senado Fe 

dera],.,.É; essa estrutura federal que resp'eito3!!lt?s desde 1891. 

Sr. Preside?te, importante ter ,presente que a autorizi!: 

çao. a a'dr.:issão, da acusação pela Câmara dos ;:)<2putados te:1ha um 

~" : 
efeito ím'j:)ortante e ,vital ,que é ° afastamento jO~Side:1!e da R~ 

púbIicà no momento da 'instauração do processo no Senado Federal. 

, Sr. Presideri~e. é importante, portanto, que tenhamos pr~ 

sente. essa dicotomia federativa e comp!'~~ndamos que a decisão de~ 

ta Casa, que tem o efeito brutal de afastar o aI to mandatário da 

Nação das suas funções -por 180 dias. não pode ser tratada como 

quer o Líder do Governo, como uma mera autorização para instaura-

ção de um processo cujo, povo ficaria afastado· pelos seus represe!} 

tantes.da emissão de um juizo de conveniência nacional para o prQ 

cesso. 

É importante. Sr" Presidente. que se tenha presente que 

o due process ~ law,' o devido processo legal, que é exatamente o 

compromisso nosso, de todos nós, que o estado de direi to dev~ ser 

man'tido, assegurado, com toda força por esta Casa, que já foi vi-

lipendiada pelo estado autoritário. 

Sr. Presidente, não me estendo no contradito. DemC',1stro a 

V. Exa. ax10maticamente um visão da estrutura le&al do Pais, que 

temos, segundo os disposi ti vos legais 1 é o art. 51, inciso I, que 
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trata, sire, da autorização da instauração de processo. mas que pr~ 

cesso trata da instauração e :;,utorização de processo de crime. c2, 

mum, que é da competêr:l.c~a do S;.tpremo Tribunal Federal. Já a exp:"e~ 

são usada pela Constituição., I'}o art. 86" que cabe a esta Casa a 

admissão da acusação para o julgament'o do crime de responsab111d,!; 
. -

de pelo Senado Federal. mostra a vigência plena, Sr. Presidente I 

que é"~trutura legal que remO:1ta 1950. que é a Lei n ll 1.079. Pois 

Pais V.Exa. saber-á na exame desta questão de ordem, não 

~r:lJLl4!.. .I 
8xata,\mn:8 no seu cererimento,porque nã~ ser conhecida, porque não trata 

dE' caso concr€:~. ;!gore nâO!õ8 cecide I.'ot:açà~. agora não se decide procedi 

,,\;~Ç..:>..So.. .............. ~ e'-.t. ú'l..l.. ... ~ 
manto. ~ '8 leitura da acusação· formulada por eminentes homens públi 

cos brasileiros. representante.s.e presidentes de duas entidades de respeito 

desta Nação. 

Sr. Pres~dente da Câmara dos Deputados. creio que V. Exa. 

não terá, como 08 resto não temo.s .nós cond!.ções d~ame total e pleno 

da!! que:;tôee ::e ordem adUzidas e que inviabilizam a decisão neste momento. 

Mas lembraria a V. Exs. _ que o precedente de transformar a PresidAncia da 

Casa em um órgão de consulta é extremamente perigoso. V.Extl. não tem direi

to de ter opiniões. V.Exa. tem o dever ~cisões nos casos concretos 

f!.., 
e quandO o momento processual legislativo reclamar e determinar. ~ 
~ j.5.<-.) 

decis~bjet'o de -recurso, isso sim) para a Câmara dos Deputados e 

~-k+-----~" ~ ~ ~~"'-LJ 
seu plenário)ouvida a Comi~tiç;Ymas V.Exe. não pode, em hipótese 

alguma/pretender ter o direito de ter opiniões. Decida V.Exs. no momento la 

.. """'+~) 
gislativo oportuno. Decida com integridade, aplicando a lei ~V.Exa 

,e-r-, ) 
~ o apoio desta Casa) 

;k-.~ 
de todos os partidos e ~da Nação,porque 

aqui não atropelará ninguém.'[o davido processo legal e o respeito à estr 

tura legal foi compromisso por nós assumido desde o primeiro momento que 

'2. <... ....... .-! 
qu~ v~emos, desde o momento YQUe se votou a Constituição de 1988 e desde o 

momento que p:-estamos juramento.à condição de representantes do povo brssi-

o SR VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela or-

ôe:l\. 

o SR PRESIDE!:;"'E (Ibsen Pinhej ro) - Nobre Deputado, não darei a 

p1!tlaV1."a a V.Exa. porque o Regimento prevê apenas uma contradita à questao 

de ordem. Se abrir uma exceçao, certamente teremQs. mui tos oradores porque 

a mat~ria~além d~ relevante, envolve grande inter:ess.e. 

A Mesa nao concederá a palavra sobre esta matéria. 

o SR PRESIDENTE(Ibsen Pinheiro) - Esgotada a instância regimen. 

~~ ~ ,\ ...... r,;.,rJ I...fn--...-l."'" r"""~ 
tal, a Hesa reconhece que os~,m~Qret~"I18 'J.WQ e 1e3úde ord~~~a\lll' .,:" 

t::;:.::''"'''' ""r:= "2.; • ,'de 'grande relevância .. ~fi :Z0r~-p' f'Gl' !lecr'i-t-e-. A .contradita ~ 

Bep'tlle:adelll qtle.....a- iil!~a", é igualmente densa. O presidente já determinou a 

junt.ada das notas taqu·ig.ráficas às que3toes de or:dem forn:tuladas por escri-

to e decidirá oportunamente. 

Mauro 

Quero passar uma informaç!o importante ao plenár ia ~ O Senador 
~~. 

Benevides comunica aos Srs. C';)!l;rressistas a convocaça.Xao Congresso 

Nacional para as ,9horas de hoje, com apreciaçao· de· matéria relevantissima, 

de interesse do Governo, dos. partidos .politicos, relativas a medida proy-is2 

rias e vetos presiden.ciais. 

Por esta raz40, quero manifestar ao plenário a importância da 

dJ<> f'~+........." 
pres~na sessão do. Congresso Nacional de hoje. 

\+"0V>Vl~ /' 
Ademais, tendo se esgotado a Ordem do Dia vou ~para li sessão 

a eleição da Comis-

são que emitirá parecer sobre o pedido de impeachmen; do Sr. Presidente da 

República e teremOS a matéria importante que consta da Ordem do Dia de hoje 

assim tranSferida.G sessão ordinária ocorrerá às 14 horas~e .por qualquer 

razão não se puder cumprir estas deliberações .. .cogita a Mesa convocar sessi 

extraordinária para a noi.te na intenção de que cumpramos a regra da tremi ta 

ção do procedimento com li celeridade poss:Lvel. Por isso faço um apelo aos 

Srs. Deputados no sentido de que permaneça,mos todos em Brasília nesta hora 

em que a Nação volta os OlhO~ Congresso Nacional e no mOIn~nto em 

que, certamente, a Nação se prepara para acatar a decisão do' Con.gresso Na

cional, sej.a ela qual for ~ertamente ~eo compreenàerá que o Congresso 

Nacio~al não delibere sobre matéria de tal relevância. ~ 

-9<-_ht--dlo-<:1"....,.._ ..... __ ..... _-,....""..,...,.;..,;..O:""""" .......... n.<!--G Ilesa se 

interrompe porque percebe que há apelos de várias Lideranças e dos ·Sra .. Par 

1.."' ..... Mj"-.J . 
lamentares ~8S~O extraordinária àlll 10 .horas da manhã. A Mesa está 

.... -r...:j 
~ para cumprir a vontade do Plenário. Vamos convocar setlsão extraordiná, 

~éW,. 
ria para às 10 ho:=-as com a Ordem do Dia que será ~n!.unciada ~lUi: 



)~~ 1w.. ~'~''l .. '' I~""" -?'Ill,..u..... .. 

do a Ordem do Dia de hoje e a eleição d\~ oàe i~l'l!u~ 1Q. 8la~ tSé 
/",-~.cV. 01<.. ·V--f'LA..=".~ .. _"'. s... / .' C--:, ""'1'-10-0..,....,.. ~ ,._to.-, J 

~entualmente,CÕ"m ... ~ por qualquer ra~teremos sessão à tarde 
I 

às 14 horas, e se ainda eventualmente, por qualquer razão, não se cumprir"~ 

\ "" ~.~ .... cp.,'} r. 
Vfaremos sessão extraordinária à Doi te ~ c:á determinei providências para que 

se telefone, se telegrafe aos Srs. Deputaoos que eventualmente ~ 

não est~jarn em Brasília, no sentido de que cumpramos o nosso dever. 

~ a Mesa se sente autorizada, não apenas pelo dever regimental, mas 

F': . 
até mesm~~ dever político, tendo recebido o ·apelo do Governo da R~ 

~,.. ,...".. f"'S"f'''""'- nf.A.t::../ 
pÚblica e das bancadas de OPoSicãojpara que caminhemos com a celerid~ 

de po sivel. 

t claro que observaremos as formalidades que assegu-

raro. protecão a todas as partes, considerando a alta relevância da ma-

téria sobre a qual decidiremos, mas não há conflito entre a celeridade 

e a observância das regras regimentais e processuais da matéria. 

\7-"/ 
Era a informação ~ queria prestar ao Plenário nes-

há 
te momento em q~w.Rta. presença significativa e:ame. atenção redobrada. 

Com a palavra o Deputado Vivaldo Barbosa. 

o SR. VIVALDO BARBOSA (PDT-RJ. Sem revisão do orador) 

Sr. Presidente, embora V.Exa. não admita contradita às questões de or 

dem formuladas, permito-me prestar a V.Exa., para que tenha na devida 

conta, uma informação de ordem histórica. 

dedicará esta Câmara 

dos Deputados em relação ao pedido de impeachment do Sr. Presidente d 

República. 

Lembraria a V.Exa. ~ precedentes históricos, es 

pecialmente o mais significativo deles, o impeachment do Sr. Presiden-

te Getúlio Vargas, em 1954, formulado por integrantes da bancada da 

União De,mocrática Nacional, UDN .. ~ssa questão foi suscitada no âmbito 

da Consti~uição de 1946 que previa uma competência mais ampla para a 

câmara doeS Deputados no processo de jUlgamento dos crimes de responsa-

bilidade ~o Sr. Presidente da República. 

Naquela oportunidade, ~ seguindo a Lei nº1. 079, que regeu o 

procedimento do pedido de impeachment do Sr. Presidente Getúlio Var-

:)c,...~/ ~ 

ga~/o processo de votaçào nominal aberto~-:'.qtle" se verificou no 
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l1iário ~ficial do dia 17 de junho de 1954) ~ 
..u0.f,<<V'< ""'./.>€. 

ge~~~~~~~~~~~~~~136 votos nominais abertos contra o 

~<; jt, ~,~~ft1.~c.~ 
pedido de impeachment e 33 votos favoráveis, nomi nais abertos. ~ara 

que V.Exa~nha na devida conta momento de dec~ [~ 

M-<>Ui-""""""..".,,=-±n-&""''''''''''' ..... '''''rl'*''',.-;{., Ç.ra a formação do juízo de 

~, como sempre acatadG por esta Casa do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa consider 

que o episódio não está em discussão. 

vra pela ordem. 

palavra. 

o SR. HELIO BICUDO - Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinnelro)- Tem V.Exa. a 

~ 

O SR. HELIO BICUDO (PT-SP. Sem revisão do orador.) 
~ 

Sr. Presidente, e para ofertar a V.Exa. dvis pareceres de dois profes-

sores de Direito Constitucional, um da Universidade de São Faulo, e 

-"-"1~
outro da Universidade Católica de São Paulo, sobre o assur.to ~ 

virão de subsídios à decisão de V.Exa. 

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhelro)- A Mesa agradece 

a V. Exa. pela colaboração. 

O SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro)- Antes de pas-

~ ~ 0J-""ÚL~ co.. ~""--V1-~ 
sar ao período destinado ao Grande Expedi~d~ 

Correia) ~ como Líder do PHDB. _ 

~. 

O SR. JOSE SERRA - Sr. Presidente, eu havia pedi-

do a palavra há algum tempo. 

o SR. PRESI~NTE (Ibsen Pinheirol- O nobre Deputa

"" 
do Genebaldo Correia pediu a palavra antes de V.Exa. 

(.Q.ol..o 
O SR. GENEBALDO CORREIA - Sr. presidente,~/ 

-,..........,: ...... 1,...,.0" Ir<-c-",-/ 

~putado José Serra. 

o SR. PRESID~TE (Ibs=ro)-~ == .... ee<","'"'lJo,.."c"o-e>-e,oon"'''cedi:..d-t a 

~. Neste caso, V.Exa. tem a palavra. 

o SR. JOSE SERRA (PSDB-SP. Sem revisão do orador.)
:::.. 

Muito obrigado ao Líder do PMOB. 
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Sr. Presidente, _ há sobre a mes~ 

um requerimento de urgência urgentíssima, sobre o Projeto de Lei 

n R 3.133. 

x...~ -k-,. 

sobre o Projeto de Lei nO 3 _ 133. que ~isponibilidades fi-

nanceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências. 

r Há um requerlmento assinado por todas as ~ideranças.~e.u.:.me.....~lnitiJ::·~ 

l.. ~ 
~olicite a V.Exa., Sr. Presidente, que~ em votação, ainda hoje. 

se ~ possível, o requerimento de urgência urgentíssima para o proje-

\;;'3~;:;;t:-J- <:".~c:eo- / 
área da saúde

j 
no Brasil,.... . - t.4.-@l.UJl~mQ.:i4::'o-&-í~.fd e é mui-

to importante que () congre~~ ~ogo o seu substitutivo ao projeto 

Agradeço ~~ ao Líder do PMDB, Genebaldo Correia, 

~ ~~'-.O, / 
a oportunidade de~~~...fsr.esu:.e: para dirigir est<=' pedido a V.Exa. 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen PInheiro) - Pedimos a V.Exa. 

que encaminhe à Mesa o requerime~to J com apoiamento regimental. 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Concedo a palavra 

= 
ao Deputado Genebalt30 Correia ,como Líder do PMDB. 

o SR. GENEBALDO CORREIA (PMDB-BA. Sem revisão do orador.) 
~ 

Sr. President~1 em primeiro lugar, quero, em nome do meu partida, congra-

tular-me com V. Exa. pelo pronunciamento que fez ontp.I11}?.c !:'eceber dos re-

presentantes da AB! e da OAB o requerimento com o pedido de impeachment 

do Presidente da República. 

Creio que todos nos)independemente de cor partidáriaJnos sentimos 

representados por v.Exa.,pela firmeza. coragem e • lucidez com que 

~ se manifestou, protestando inclusive contra UIlICi Injustiça feita 

pele Sr. Presidente da República, que tentou vender para a opinião 

pública a idéia de que esta Casa estaria obstruindo as propostas de 

interesse do Governo. Mostrou muito bem V.Exa. que esta Casa) em meio 

a toda es~ crise, em pleno funcionamento da CP!) ~QQu~i~ votou maté-

rias importantes)constantes do programa 'ClO Governol.ot. ~concedeu 

delegação de poderes. Complemento SBsas palavras de .reconhecimento do 

nosso partido} pelo dese.mpenho de V .Exa.) com a citação m!jQ:l de um tele-

,. ~p~, 

grama, cuja cópia chegou ~ ~ Lideranç~expedida pelo nobre Presi-

dente Ulysses Guimarães: 

DEPl".rADO IlISEiI PIIIlIEII!O 
Preeideate <ia ~lII8ra dos 
Deputados 

• A IDst1 t~içio i:al.Oll pela sua võ:. 
Viva o Brallil. I· 

Da Cidadão lILYSSES Gl1DWlIBs . 

., ., 
:: 

~:. t:~~~, C9 ...... -<:: ''C. E .,..c.... • .;...o...b>,.) .,v...'-C'tS".....r;:c ..... _ ,.~ .........J. 
~ .................. ~o r~C'. 

Sr. Presidente, também aproveito a oportunidade para .fazer o 

, outra 1 

registro de urn~'h'"oIl!'osa homenagem :lO nosSo companheiro ,Ulysses Guima-

rães, justamente uma mensagem do. r::l;:.a João Paulo .I;r ,. transmitida ao 

Representante do Governo brasileiro. 

Ao Do .. tor lILY3SES GOI.Iü.RlEs 

Palavra d, Papa João Pau10 II, 
transmitida ao Represe~taate do 

elovaruo llrasllúro. 

• V8lII pedir a Deus soa mais br~ 
ve restabelecimeato. PediD40 saúde, 
aU1ta paz e i:eC1c1dade. 

o Brasll precisa de Voaaa E:ce
liDeia. 

Aproveiw a oport"'~idade para 

sslldações em Cristo. D 

Praça são Pedro - Vat1ca~o - I~ 
lia 

Nr1:avo: do Vaticano: Cardeal 

J~aqu1a Bavarro VaLl 

02 de Setembro de 1.992. 

Ainda, Sr. Presidente, cumprindo o dever de Líder do nosso Parti-

::0, quero trazer ao conhecimento da Casa :lata expedida na tarde de hoje 

pelo Presiden:te N.=.cional do nosso Par1:ido, ex-Governador Orestes Quércia, 

sobre a CPI da VASP. 

Tendo em vista & CP! da VASP ainda n"o b'y.r .provado .. 
»uugpoeao do Sigilo bancário do& sra. Wagner Canhado e Paulo 
C •• a,. Ca"&lean't.i Fa,.i •• , c pre.idente nacional do PI'IOB. 
Or •• t. ... Quereia, .selar.c. que ..... fato. divRrsamltnto do 
~oticiado ~or alQuna ve1culoa, ~ao •• devou & .eus do •• jo •.• 
menos ainda 4 1ntervonçko do sua parte. 



lI1uito pelo c:cntr.rio, quando c:ompa·,...c:~u; por sua pr"ópr1a 
1n~ci&t:1v&, no ultimo dia 18 d. Agosto, "qu.,l& CP!, o ex
Qov.rnador da e.o Paulo •• irmou .xp,.. ••• am.n~. - • o roteiro 
~!l' su ... declaraç:e". foi d1t1tr-ibuido aos va,.1011 Jornalistas 
~. • •• istiram a •• u depoimento - o seguinte. 

.~) o Consórcio VQE-VASP e"et:uou pagamentos CMtlO contrele da 
·.m~" •• a aRdiante dep6sitos na ccnta.da VASP no BANESPA, com 
'recursos cuja ~,..ig.m ft~O ara e nem poderia sa,.. de 
conhecimento d,_ ,.mp ......... , pois 0& depósitos aram protq1dos 
pelo .10il~ banc4r1o, 

,b) 'tendo em vista as sUfJl.poit:.c levantadas por .. qual a CP! 
.ob~ .. orioem da tais recursos, a Comi •• ~c deveria 
eolicit.r o rastreamento doa cheques, diretamente ao Dance 
Central. 

Em dec:laraçeres postarior •• , .. divonaoc vatic:ulos. o 
pre.idente nae10nal dQ p~De reiterou sua recomendaçao de que 
ê CPf da VASP .. OS 6rglkos campetent.. i.nv •• t1; ... sltm 
po •• Lvaia 110aç~e. entre os sr.. C&nhodo e Fari •• , do .... a 
Quem doaGse, para que toda. aG 1mpl~caçeRs fa.sem reveladas. 

Mais que i..so, ~omou a iniciativa de sUQerir ao oov.~ador 
Lu~. Antonio Fl.ury Filho que d.terminass. a r •• v.liAÇ~O do 
patrimônio o1'erec:ido come garantia paIo sr .. Wagner Canhedo, 
para aS".Qurer que o. bena por 1Ua hipoteCAdos cont.inuam la 

cO,..,.. .. P.Ond.,. a 150X da d~v1d ••• sumida para com .. VASP, 
con~Qrm. determina c14uGula contratual. 

Finalmente, tendo om vista o ocorrido ontem (1 da Setembro) 
na ePI da VASP, o presidento nac:íonal do PMDB •• clarec:. QU. 
entrou em contatõ ontem mesmo com o lider do P .. rt:..1do na 
carnar .. Fedltral,- DeputadO Gan.baldo CorrOa, ad.i.ndo-Ihct qu. 

. "t •••• , ainda hoje, os arlam.n~ar.. or & c:o os 
na· CPl. no cen ido • Que sol c: tem .. suseena o do s19110 

'binC:::llrio a • sr8. Canh.ao .. F ... ri.... 'trabalhem ara o; 

maj,or AQiliza 1Ito po .... !".l d".se "rocR.ao, ete erma a qUIl 
do 6 p.r a amen., IIIscl .. reca. 0.--

D .x-Qov.~n.dor Or •• ~.s Gu.rcia conaider. indispans4vel Que 
Das. investiQ&çao .aja r.al~%.dA, par. Que .. tran.par'neia .. 
corr.ç~o que c:arac:terizaram ·0 processe de pr1vatiza~o, 

sobejamente c:omprovada.·& época - inclusive ·pelA ~mpr.nGa -
ftao •• Jam enoCloada .. por suspeitas-surgidas posteriormente ~ 
que em nada empanam .. limpidaz do pr-oc: •• so propriamente 
,S1~c. 

Ora, Sr. presidente, todos sabem -- e isso ficou claramente 

exposto
1

com a presença do ex-Governador Orestes Quércia na CPI da VASP 

que essa privatização se fez com plena transparência, com comissão de lici / 

taçlIo ,composta lpor representant~jinclusi ve I do Poder Legb ~ \i do GoveE 

no e da ~oSiça~e também por funcionários da VASP que acompanharám ~ 
/ 

"O desenrolar de todo o processo. 
No dia 24 de 3g0StO, o Deputado Luiz Carlos Santos já havia 

requerido a quebra do sigilO bancário ·da conta do Sr. Canhedo) e ontem sub~ 

creveu ~ novo. requerimento) juntamente ?om o PT e com o PSDB)para GB& apu-

r~c;:a.o mais "pro:fqnda eJconseqüentemente)~ quebra do ·sigilo bancário 

, ,ao~. ~ ~J,.,_ 
contá ~.iil ... 1?ecs;~ _________ 

O fato ~ é que existia um outro requerimento 711: o 

p~'~':~mo ni'io se ajustava aos objetivos pretendidos. O texto do r~ 

queriménto foi reformulado e novamente subscrito pelo Deputado Luiz Carlos 

Santos e qamais repre~entantes do PMDB na Comissã.o) juntamente com o PT e 

com o PSDB. 

-Esse requerimento deverá ser votado amanhã.· ) com o apoio cl~ 

~~~ 
ro do nosso partido. Qo.e~emo~r:3 ma1s-:·-ampla- e;;_~':p:t:ofun~a apur~ 
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o ·SR. PRESIDENTE ( Ibsen Pinheiro )-- Antes de conceder 

a palavra ao nobre Deputado Eden Pedroso, gostaria de lembrar ao Plenário 

que devemos d~llberar. a seguir i sobre o requerimento de urgência urgentís-

slma rela"tivo à matéria importante a que se referiu o Deputado José Serra. 

Refiro-me ao proj eto de Lei n2 3.133, ,de J.992, que aI tera o art. 22 da Lei 

nQ 8.352. 

po~entualmente, incluir a própria matérla na apre-

ciação. Por isso, peço a presença dos Srs. Parlamentares e dos Srs. Líderes 

no Plenário, até que se aprecie esta matéria. 

Com. a palavra o f)obre Deputada Eden Pedroso, Líder do 

POT. 

Ó SR. EDEN PEOROSO ( POT-RS. Sem revisão do orador. )--

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PDT teve uma particlpai;ão inten-

~ ... '-.j: . .;. 
sa, através dos seus membros que representavam o POT na CP! PC Fari~\Miro 

Teixeira, Wilson Mtlller e o Vice-Presidente da Comissão, Senàdor Maurício 

Correia. 

Sr. Presidente, entendemos que esta CPI prestou um gran-

de serviço ao País I porque seus membros se empenharam na busca da verd·ade BC 

ma de tudo. 

Buscou-se t durante todos os dias de funciultamento da CPI) 

apurar todas as denúncias, não importando se elas poderiam atingir a, b ou c 

.AgoraJnós)do PDT..I 

entendemos que esta Casa tamoém deve trabalhar no mesmo sentido é" com a 

,~,I1'.N-. 

mesma seriedaàe na CPI da vasp que estKnstalada. ,t"Jbnt-stm. (Borno já se 

~.:G",,\...J 
referiu aqui o Líder do PMDB) infelizmente '(houve incidentes pela não con-

cessão da quebra de sigilo bancário do Sr. Canhedo J pessoa física e em~ 

-''''''~\../ 
presas de propriedade do refer~ A sociedade brasileira está a exigir 

~ 

que nós ,nesta Cll$a/continuemos trabalhando no mesmo -rumo. no mes~ 
'I" "'- I'-k.J 

em que foi rea.lizado o trabalho na CPI do PC Farias. Não tenho dúvidas de 

que se esse caminho for seguido nós estaremos prestando um grande serviço 

à Nação brasileira) em virtude da forma co ... que foi privatizada a vasp. 

~ ~ t"\.id~ ~oL2P.d.o-'J../ 
~trãiiSações entre o Sr. PC Farias e o Sr. Canhedo. Esta é a posi-

ç!.o do POT. Nós exigimos que tudo seja passadO a limpo. 
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Às dezoito horas e dez minutos do dia dois de setembro de tlum mil 

novecentos e novanta e dOis, reuniram-se no Gabinete da Presidên

cia da CJmara das DeputadoS, o Senhor Presidente, DeputadO I baen 

Pinheiro, os Senhores lfderes do Bloco Parlamentar: Deputado 

Luis Eduardo: do Partido ,da Movimento Democrático Brasileiro: Oe

Dutado Genebaldo Correia: da Partido DemocrátiCO Social: Deputado 

José Luiz Mala; do Partido Democrático Trabalhista: Deputado Éden 

Pedroso; dO Partido da SOCial Democracia Brasileira: DeputadO 

Adroaldo Streck: do PartidO das Trabalhadores: Deputado Eduardo 

Jorge: do PartidO Trabalhista Br"sllelro: Deputado Nelson Marque

zelll; do P~rtJdo Lj~era_t: Deputado Ricardo ~Z-ar; do Partido Tra

balhista Renovador: Deputada Eurides Brito; do Partido socialista 

Brasileiro: Deputado CéliO de Castro: do ·Paf"tldo Social Trab-a-

IhlstJ: Deputada Luiz Carlos Hauly e do Partido Verde: Deputado 

Sldney de .MI9uel. Dando I.níclo à reunião. o Senhor Presidente, 

Deputado Ibsen Plnhel ro, esclarece que a convocação da presente 

reunida se deu com o Objetivo de e~tabel'ec-er os crltérl·os de 

constituição da Comissão EspeCI;J1 criada com base no artigo 17, 

InciSO I, alínea m, do.Re-gimento Interno da C-.lmara dos" Deputados, 

destinada a dar parecer sobre;) denúncia contra o Senhor Preel

dente da República por c·rl"mes de responsa'bll"ldade, oferecl-da-pe-

105 Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavenere Machado. 

Acresc.e'"!tou que, nos t,ermo-s regimentais, deveria ser observada, 

tanto Cluanto possfvel, a proporcionalidade partidária, devendo, 

por ou-;ro lado, ser ·assegu.rado que todos as ,partidos se fIzessem 

representür na Comissão. Discutida o assunto,~dentre outras apre-

sentadas, foi acolhida por unanimidade proposta do Partido dos 

Trabalhadores, no sentido da constituIÇão dê Comissão a ser com-

posta :lor Quarenta e nove titulares e 19ual número de sU~lent:es, 

cujas vag35 seriam dl~tributdas pela::! bancadãs partldáriàs da se

guinte forma: Bloco Parlamentar: 10 (dez), Partida do Movimento 

Democrático Srasllelro: 9 (nove)~ Partido Oemocrát.lco Soc·lal: ~ 

(quatro); PartIdo DemocrátiCO Trabalhista: 3 (três); PartIda da 

Social Democracia Brasileira: 4 (quatro); Partido dos Trabalhado

res: 3 (três); Partido Trabalhista BraSileiro: 2 (dOis); Partido 

Democrata Cristão: 2 (dOts); Partido Liberai: 2 (dois); Partido 

Trabalhista Renovador: 2 (daiS); Partido Soclallst~ Brasileiro: 1 

(hum); Partido SOCial Trabalhista: 1 (hum); Partido ComunIsta do 

BraSil: 1 (hum). PartIdo das Reformas SOCiaiS: 1 (hum); Partido 

Popular SOCI~llsta: 1 (hum); PartIda Verde: 1 (hum); Par·tldo Re-

publicano ?rogresslsta: i (hum) e Partida SOCIal DemocrátiCO: 

(hum). Ficou, <.lInda, d.cordado Que as ) ideran-ças partidárias fa

riam 3S Indlcacões dOS DeputadoS objetivando o preenChimento das 

respectivas vagas Jté o meio-dia da prÓxima te.rea-felra. dia oito 

de setembro_ E. nada m~jhaVendo o Aratar, deu-se ;:lar encerrada 

a reun t ão. Eu, /tr- \-Civ'V r c.vv-íl-- riA U~!'IOZaTt V I anna de pa I va, 

secretárIO-GtlriJ) cl Mesa, lavrei a presente Ata, Que vai por mtm 

assinada e pelo Senhor PreSidente da Câmara do.:l DeputadOS. 

ATO OA PRES I D~NC I A 

Presidente da Câmára das DeputadOS, no U50 
de suas atribuições, 

RESOLVE 

constituir Comissão Especial destinada a dar 
parecer sobre a denúncia contra o Senhor Presidente da República 
por crimes de responsabilidade, oferecida pelos Senhores BARBOSA 
LIMA S08RINHO e MARCELO LEVENéRE. compo,~. por 49 Depu~ado, titu
lares e igual número de suplentes a serem eleitos pela Plenário, 
de acorda com a segUinte proporç~o: BLOCO, PRS e PRP: 12 (do%.e); 
PMOB e PC do B: 10 (dez); PDS: '1 (quatro); por e PV: '1 (quatro); 

PSD8, 4 (quatro): PT -e PPS,-\qüatro); PT8 
(dois); Pl: 2 (dOis);, P,TR': 2 (dois); PSB: 

PSD, 3 (trê.f: PDC, ~ 
(um); PST; 1 (um). 

8r •• r I I ~ de ~e~~,mb; 

18SEN PINHEIRO 
Pr~51 ~en~e -

CDI'IISSRO ESPECIAL DESTINADA" A DAR PARECER SOBRE DENONCIA CONTRA 

O SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA POR CRII'IES DE RESPONSABILIDADE. 

TiTULARES: Abeiordo LUPlon, AntoniO HOlanda, AntoniO sa'nios. Ciro 
Noguel:":J, ElislO Curvo, G'eor!lc Taklmoto, Ivan Burltv. 
MauriCIO C311xtO, ?aes LJndlm t! Tour:nho Oantos . , 

SUPLENTES: :lello Sraz. ~ZIO Ferreira. F"relr8 Júnior, Humber'T;O 
Souto, iberê Ferreira, Jairo Carneiro, Jesus 7a1rJ, 
Josl! Carlos Vasconcel 105" ?edro Correa e nO~.lvon Sãn
tlJgo 

T\TULARES: ~'ú:;io Almele,), ~úsé Thomaz ~oniJ. i..ázaro 5arl:lOS8, :-tanoel 
Moreira. ;-'01u:":);1,) F!!rr~lril L:ma, Nel$on Jobim. Neuto 
de Conto. Utlll"utJn Agul..lr ~ ZJIõ't! :1t!zl!nde 

, " .. -, . \ 

SUPr..ENTES: Alberto Glllcmóln. AloiSIO vJ.$COnCcl!Os, ::Ierval de Pal-
va, valldro CunhJ ~Ima, Juão Henrluue, Jórlo de a3r-
;05, ~uis ~ober.to pant~. Vai ter Perel r3 e VI f",!!ondI!S 
C rUv l;"te I 

ilíULAAES: ::dev<lltJo Alvt!S da SilVa, :briJhlm Abl-Ackel, A'Osvaldo 
gender '! OSV3! Cio Me I o 

SUP!..::~JT:::S: Aéclu cc 9ur:la, =-jblO ;-,ell"l::lI,les. oiJ;}O ;:(odolfo e M01rce
: I no ;;Ilmano Machado 

T-:TULAR·ES: MIro ielK~1 ra. VIvaldo B3rl)osa e Wilson MOI ler 

SUPLENTES: Amaury ;-'Oller. Beratdo Boaventur.:l, Carr'lon Júnl~O'f" 
Mendonça Neto 

TITULARES: Artur lÍd -.hola, J.Jckson 0erelra, ~ ... ullnQ. C!.cero. tje 
V~sconcelus ~ Sigmartnga Selx~s 

TITULARES: Hél la BICUdO, Jose Dirceu e José Genoíno 

SUPLENTES: Edéslu ?as,os, Sandra 5tart Ing e Tllden Santl'olgo 

T1TULARES: Gastone Rignl e Roberto Jéfft!rson 

SUPr..ENTES: EdIson Fldells. FéliX Mendonça t: Onalreves Moura 

TITULARES: Leomar OUlntanllha e Pedro NovaiS 

SUPLENTES: Cartos AlbuQuerQU~ e rranclSCO Coelh~ 

TtTULAR€S: Jones santas Neves e ~obson Tuma 

SUPLENTES; Dlogo Nomur3 e Nel$on Bornlt!r 



!III 

TITULAA~S: Alber~D Haddad e M'rlo Chermont 

SUPL~NTES: M'areelu Luz e R.dltárlo ca •• o: 

TITULAR: 'Joa' c.r'oa S.bóla 

SUPL~NTE: Mar.l.a \ul .. Fontenele 

TITULAR: LuiZ Carlos M3uly 

SUPLENTE: Pedro Valadare. 
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Decorre:-am ce:::~e s. forr.::llação ca :::e!1únc!a aLe es-

Oualquer decisão que o Pre51den~e ~ivesse a~tecipado não teria carac-

terls'tica de uma decisão. mas apenas de uma opinião an'tecipada do Pre-

siden'te que em nada contribuiria para o andamento de ~odos os procedi

S: P-'"'- J 

men~os. Este é o momento da decisão. porque desta sessão começa a Ca-

sa a examinar a matéria. 

Digo aos meus pares, aos meus colegas de represen-

~ tação popular que nunca, para mim. ~1cou tão clara a experiência de 

TITULAR: Aldo RobolO 

SUPLENTE: Harol da Lima 

TITULAR: Israel Pinheiro 

SUPLENT[: José Ull~se. de ,OI iVel1"3 

T1TULU: Roberto Freire 

SUPLENH: S6r9'o Aroue. 

TITULAR: Sidney de Miguel 

TITULAR: ~e9lna GOrdllho 

TITULAR: 1 ran I eerbOSI 

:'.":. -

Esclare;o ao Flená:-!o ~I atravé~ c::) F!enár:':,à 

::~:i: 

!nt.~e.t1v •• ~e-lc-1a even~ualrnen~e ~o~ ter sido a~~e~:'or ao própriO 

;.d~:1o ~e denúne1a !armulac1o t:ont':-a c S:-. Pres1àen-:e ca Repú:lica. ~\! 

que ,muitas vezes decidir no exerc1c10 deste cargo é fazê-lo solitaria-

men,te. Ouvi a todos os que quiseram ser ouvidos. Testemunhei à Nação, 

por todos os meios de comunicação ~ocial,que sobre a Pr~sidênc1a da 

câmara se exerceram todas as pressões democra~icas. nenhuma delas 

11e~ít1maa nem antedemocrát1cas. porque seriam rep~l1das. 

~las :.oàas aquelas ào conteúdo democrâtlco .. de as :or:;as polí":.::as QQ, 

• ••• ::0. ::.: 

bê-la recorrivel, poderei àivIdir os acertos que possa praticar, os erre 

qu~ possa cometer ~om as inStl~~lções livres do nosso Faís, a começar pe 

~-,,_\.L.' 

A PresIdê~cla preSta.~:':'l!').tes escl.:!.r~~:.::,.e~-:os a r~S?el ':c =~ 

Depu~ados admItIr ou não a acusação contra o Sr. Pres~dente da Repúblic, 

por crime de res9onsabilidade, dando-se, em caso positivo, conhecimen~o 

da deCIsão ao Senado Federal para fins de processo e julgamento~ Afastac 

portanto~ pela nova Cons'tituiçao a competência da Câmara dos Depu'taãos 

ra processar o PresIden'te da RepÚblica, entendo que as disposIçOes da L~ 

ng 1.079, de 1950, são aplicáveis,com exceção das que traduzem atos ti 

cos do processo, uma vez que a instrução e o julgamento passaram à compe 

-cência privativa do Senado Federal. Assim, proferido o parecer pela Coml 

540 Especial no prazo de sete sessões, a matérla virá ao exame do Pl~r 

em votaç!o única pelo processo ostensivo nominal 

::;-;.' 

:'" .... :'".::.-:.. 
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:.gal 

cacãc co ar,:. as. ;::a!"'ágra:"" L!r:.1CO. da Cc:,,;s:.:':.u::.ção Federal. 

:er::::. ;::::.s. :;:;r :::a;:l:.::a'o'E.: 

ar: . 

-_ - ~-::: ::-.a:.: : a;::.::. =':": ••.. ;: 

~s:ão !"'esoondidas as ques~aes de ordem rela~ivas a 

mal:e!"'!a. 

.:';: -'::. : =.; __ :-e::: -' 

?lenz~:c. Sobre ~ ~eS2 ;5;1~ da ~ensa~e~ qae estou encarr.lnnanóc hoje ao 

Sr. rresidenl:e àa República. de cujo inteiro teor o Sr. Secretário dãrá 

conhecimento ao Plenário: 

t lida a segu~nl:e mensagem: 

EXCEl..ENTISSIMO SENJlOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 

Foi oferecida à câmara õos Deputados. no dia lQ do 
mês ~orrente. denúncia contr~ Vossa Excelência por cr~e de 

resF'C'n~a=:'!i='aêe. de autc=:.=. -::::s cidadãos S:"REOS;'" :..rM..~ SOERI!a~O 

Na sessão seg~inte t2 de setembro) a denúncia foi 

lida no Plenário desta Casa, juntamente com o despacho que lhe 

deu tramitação .. 

A partir desta dQta~ a Câmara dos Deputados examina

ri a matéria nos termos da sua competência constitucional' .. 

Em anexo~ remeto a Vossa Excelência cõpia autentica

da da denüncia e documentos pertinentes .. 

Pretendendo Vossa Excelência manifestar-se~ poderá 
fazê-lo no periodo correspondente a 5 (cinco) sessões, ate às 

19 (dezenove) horas do dia 15 (quinze) do corrente mês. 

~R1'. DOS DEPUTADOS, EM OS DE SETEMBRO DE 1992. 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinhel.rol - t a decl-

Senhor Sccrrtário-r.c:rõl), 

Enc.:lminho .:l V.Ex{} Mcnsilgcm do Senhor Deputaqo ISS! 
rINIJEIRO, Prrsid011tc d~ C5m~r,) dos Deputados, na qual comunic2 

ao Exelentíssimo $t>nhor Prc>sidc>ntc da República, oferecimento ê 

denúncia por crime de responsauilidade, de autoria dos cidaôãc 

BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO LAVENtRE MACHADO. 

Aprov(>ito a oportuni~~dc para renovar a V.Exo. protes 
to de considcr~ç50 e apreco. 

~~~~~ 
Primeiro Secretário, em exercício 

A- Sua E~C'elc;llci;) o ~rTlhor' 

EnlbaixII.::or M)\Rt...~l.jS COlHBRA 

DO. $\."'c-rc-t,5rjn-':·'l.tl .1:1 l'r<·'~i.l;'"lh'i.-. .1,1 Tu'púb)j,.., 

r; E S T 1\ 

ME~SAGLM NO 013 /92 

EY.<:EJ.EN·r!$~;;"IO SENIIOR !'RESIDENTE DA RE!'OBl..ICA 

a:RNANDO AFFONSO COLLOR DE MEl.LO 

Foi Ofl.'Tb.:ida à cSmara dos Deputados, no ê::.a 10 ÔIJ 

III(:S cOTrenl .. ·, denlUleia cont.ra Vossa ExC'(>:::'~ncia por cr:'=nc ce 

r(:~::.c'n:;.a.bi!1t1ad(·, de- autoria: .aos cidadãos BARBOSA :"H·:.1\ sce:u:'l:!-:o 
" ~;]\RCEJ.O LAVJ::NtRt: MACHADO. 

Na s(.>ss~o seguinte (2 de sctcl'hhro} li cenúncia foi 

::'ida no Pleniorjo d05ta C.usa, juntamente com o despacho que lhe 
deu trolllj.C'lC'bO. 

1\ jJ3rtl T de:sta data # 'a 'CJ;tnaT8 dos Deputados cx"...,:'na

r,i; b lHI;I(") ::.~ 11"5 t('nl1()~ C_., :11.1b (""'j,{·ti'·Hcia CO:1!.ti.uciemi'll .. 

i:'1I arH_~~'('\r Te::JII\:to a \'0553 ~:}'.ç1.:~ênc:ÕJ ·.-~··ie 7":~:.. _:c,:-

da ":a dt:'OIjnc~a e dvcumentos pe-rt !"""ntes. 

J':ctc.·); ......... ndo Vossa Ey.c("l~nc.ia m~rdfcstbr-se. ?:. -::-rá 

faze-lo no períOdo c~rrespondente a 5 (cinco» sessões, até às 

19 (dez""o,"!') hora~ do <!!a 15 (quinze) do co~rcnte m~s" 

CÂ~~~ DOS DEPUTADOS, EM oe DE SETEMBRO DE 1992. 
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o SR. v;'STONE R:çCHI' - ,Sr. Pres~dente. peço a. 

o SR. GASTONE RIGHI (PTE-SP. Sem revisão do 
~ 

?residen't.e. ::.a forma do § e.'? =:: ar't.. ,95 de Reçimer.-

to In't.er::::, .... en~'i~ da. sua ~ecis~c para o plenário: ouvi~a . 

que lame!':t.=- proi'.moamen-ce sua decisão, que esperava .... er espelhada r. 

lei vigorante, no Regimento Interno e na Constituição. V.Exa. crio. 

e não poder~a fazê-lo. legi~lação nova que fere o direito de defe-

sa •. que atinge diretament. o mandato do Sr. Presidente da Repúbl_ic 

• ~.".,~""'t,..,a..J • 

impedindo-o de ~e defende~ produzi~ pro ... ·as. enfim,-de se valer 

dos direitos constitucionais e legais de que qispõe. 

?.::.: : 

. -
proxlma sessac. dur~te o Granàe Expediente. na f<?rma ~~gimental. 

Fc=-

.J.y-....c'r-._.:'~, 

e com a decisão final'-ãgO~ara que seja remetid~ à egrég:a Comis-

são de Constituição e JustiÇ2 .. 

OS?. ?RES!:JEi\'7E (:'bsen ?!r;hei!"::~ - A Mesa es't:a .ç. 
:.-

",-~~k .Út,1 _ 
sessão em que el.a. e ~ ~s a FreSiderl.cia acha que essas 

. -....::t~.-:----' ,tQjU'llfes:ac;:ões ~arl ":arlas que estao surgir.do con-:r:.bUE!!'i.. R&4iõ adve!':e 

-".eft:ers:J:': '? Nelso:: Job1rr.. a Mesa erlcerrara essas r.:a::.i:'estações '= 

: ~:.. 

Concedo a palavra ao Depu~ado Rober~o Jef~erson. 

G SR. RC;EE?.:r: :EFF:::n.S-:.r; (~'!E-R,j. Sem revisão 
~ 

_ . .,.. - ::-: a: _. - ~:;~ .. 

deral õ V.Exa. decide por :odo o c~leglado da Câmara dos Depu1:ados 

cide' ::;uando :egisla J:or -=-:dc c Senado .Federal; e ainda avoca a p= 

:.=: :~:.:. ~: :-.a: :,;.:': 

quere :emhrar a V.E·xa que o direito de defesa ~ ~sagrac 

i c Depu"t.aào Nelson Joblm, que v.Ex~ :a anunc~ou. falará em segulàa. escr~ 
• .1.,' 

':ê~ ~!'':lgo no ':crnal ":ero Hora", C:\O R1C Grar:.ê.e õo 5.:.2.. ~a 'terça-f.s!-ra 

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

cen':2 nos crlmes de responsabiliàade. ~ val malS adian"t.e: afirma que a se 

$àc da Câmara funclona nos moldes do T:ibunal do J~r~, lemorando o Triou 

nes't~ Casa. Se o Plenarlo, por ~alorla de d01S 'terços de seus membros. d 

=';::':':-.:':;:; 

pOl.S do juízo de pronúnicarao Presiden"t.e da Republica será envlada a cc 

:pl.a da ·mesma para se defender no prazo de vint:e dias. :E val malS: essa 

cr 1 ç;!o do processo mostra a sua complexlõade. ::2. duas ",·ot.ações na Câmara 

e uma vOt.ação no Senado . 

, Depu"t.ado Ibsen Pinhelro, foi um jurlst.a cio PMOB. o Deput.ado NeJ. 

.....ose--......c.-f, ..,l( 

Jobim, que fez escrever e publicar esse artigo.;-r"zero Hora "T,4 de julho 

1992. O- que não consigo ent.ender)/'ou entendi e não quero re~elar~ 

V .Ex~ legislou. Houvesse V.Ex* susten'tado o acôràão do Supremo Tribunal Federal, t 

àia 19 de dezembro de 1989, no~ Segurança 

~ 
era JOS~ Ferreira 

n2 20.941, quando o lf 

tran"t.e 

cor.t~a o F~eslden:e da Câmara dos Deputados. ~urr. ;rocesso que pedia o 

:,:=.:: ':' •. :.=.. ;,,::' :::.~- :~ :-:sa: =.:: ::--::=':. 

podendo prevalece!" ~!!i ~e.lação à C~7.ara 

dos Oeputa.::!:~s as normas contidas nos arts. 14 a 23 drt tei 1.079/50·~ ~ 

V. Exa •. ~~~ enco~t!"ou inclusive aooio do jurls'ta Hélio 8icudc. de=i~!~ 



cerr. bas~ :"".esse acerca0) V. Exa. ::.ao pode :!.:- :a-cé c art. 22 e- deixar c 

?: ::"":.~: 

os órgão~ coo;r.netentes da Câmara r!e~:e:-3.o decidir 'como proceder a respei 

to. da fai ta de lei que disciplina a matéria,no' que lhe diz respeito. 

V. Exa.. então. devf 0', adotar o do art. 19S do Regimento. que 

la na vota;ã~ secre~a. 

Então. V. Exa. acolheu em part~ o acórdão do Supremo 

~""-.L./ 
Tribunal Federal. E pior. em decisão recente. o Supremo disse que não 

estava em vigor, que nao havia uma manif'e-stação defini ti va em rela-' 

ção a esse acórdão de dezembro de 1989. V"o Exa .. , então. sem que o Supr~ 

mo houvesse julgado a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 1.07 

declarou inconstitucionais os arts. 14 a 22 e recebeu a constituciona-

lidade do art:. 23. 

federa:, ~e~lara 

v. Exa. usurpou 4;ss funções do Supremo Tribunal 

':,..:.:~ ~eE..~ 
ar-::.;-= ~ -:::.= -::.;;. !-:-:':.:-:- ~:-CP-I'\oP'" 

Const.l.-:-:.::.ç:ãc. En't.ão , V. '=:XEL; Sr. ?res.l.dC:!l't,e. não se a't.eve ao acér-. 

dão do S:..:.p-remo, não se a'teve à Consti'tuiçãe. Federal. ~r<.a:e"8 

~~~~.~Regirner."t.c Int.erno, nas a'trib':.:.iç5es do Presidem:e 

a Jo;:a::: ::::::e 

dire~t.o sagrado de defesa. V. Exa .• at.é o presente momento. não 

',) .... d.! ,. "JJ,I,u 
disse .,;:..~ em que o rl.t.o processual ~ para apreciar 

o pedido de impedimen'to do Presidente da República. V.Exa. cerceia 

~.--../ 
,defesa. ~ rasga a Const.ituição) ~ desrespeita o Regimentc 

T~1:ern'o~ Le«079, 

Sr. Presidente.. em nome do clamor das ruas, ..., 

v",",,_l, 
ainda naquela fase final da CPI Mist.a do Congresso quando o Pre-

l4.E B .... ,.I / 
siden'te da Ordem dos Advogado~ est.eve com V.Exa. 

para ent.regar o pedido de impedimen't.o .. eu me recordo do discurso 
((- , 

de V.Exa.:~ esta Casa If,UIqrt.dflll sempre caminha no 
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sen'tido da vontade do POV;: í eu ~ensei que V.Exa.jm~gis'traõo des-

~ivesse ~=a in~erpretaçã~ de q~e esta Casa decide ~ober~~7.e~:e. de 

~ lei. co::- ri Cc~s~:.~:.:.:.;ã:. 

:nce c ladrãe-

quem pregava jus't1ça e igualdade." Não me espanto. não me q:Jedo e' 

nao rr.e culpo. Às pressões de rua) em f:.mção da opinião pbt:~=~} pc!: 

"---' 

\ "~- .a. 
::':':--.:~~=. ~'!:~~.! ~:~ ::-=:~::: 

I 
., , 

\ r<l. _~'''"i'''' 'J~j " 
do dir"ei to de def"esa ~o..os acusadcs ~l!~- nao 

tinham direito a ela. 

Sr. Pres~den~e. gos'taria. nos termos do Regimen'to Interno. 

art. 95, §§ 72 e "~2. recorrer da decisão ,de V.Exa. com a missão de 

justiça. já que ap.resente1 uma ques'tão de ordem a respeito da maté-

ria. pedindo inclusive da Mesa al&\Jm~ esclarecimentos .. E mais, peçc 

_'{'I'~I 
inscrição par~anhã. ~ por 10 minutos,para poder G9sa 

~ ampliar um pouco essas criticas que faço neste ms 

mento à decisão de V.Exa. 

Era o que tinha a dizer. 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Acolho o recurso de V. Ex: 

-. SR. E:';t·:=::~;: ;:-!::: pala ..... ra ;!"la _ 

-:ve 

ô': ..:::---::::: :=.:. :: 

-~ ::... --.,:. ."" .. .:::' 

de~:são da ~a7~:",,:a suspensa. 

~ue ela fosse ~e~1:!da nesse grau :e ~ecurso. 

Quero recorrer ca r.:inha ques::ão de orde:,:,:, :-:a de~lsão ae \' .Ex" 
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• i 
amanhã. como manda o Reglmen::O !nt:erno. no seu ar':lidIii!D' 9S} e gos::arla dE-

pergun~ar se V.Exi se recorda des~e coment:árlo que fizemos e se esta 

d1spos,:o a man::ê-lo. no sen':ldo de que quando houver efei':o suspens1vc 

oa!":;!. ~ue a rr:a:ér-:a não -:-anscor:-a sem o direl-:::: de ;:os::: . .üaçào 'co re-:::u!,. 

50;. Que o mesmo ,:enha seus efel ':05 assegurados. <QIIII V .Ex·. nesse!"!,. 

curso à Comissão de Cons::ituição. Jus::iça e de Redação/aguardará e àe= 

contará. nas sessões que marcou. o tempo necessário para que a Comissãc 

:. _ ---- _ -::;: 

~:"'::::-::E.:~-:' 

__ ':.:::.':a .. 

~ 
:-~~u~sc. a c~~:s!i: =e 

I.· .. ?.c. .... !l.o4.C:,.//' 
~~:-~ue ~ Re:a-c:- =3 

u···~ 
.:.-~. 

ZL\:.;. .' 

perg:..:r.!éi. ::ias :'ez uma c.:..l.es:.~v ::.e orcem. :-:a conu'ao..::.. :.s.! Terr. a palavra a 

Deputada Sandra Starling. 

A SRA. SANDRA STARLING {?T-MG. Sem revlsão da ora-

dera; - Sr. P~esldente. ~ua~tc ao efeito suspenslvo. 

sa questão. O Deputado Humberto Souto foi o prime~ro a fazer uso da pa-

ouvida 
lavra, ele recorreu para o Plenário.e fo~Com1ssão de ConstituiÇÃo 

e Justiça e de Redação. cujo parecer foi acatado por V.Exa. O §gl do 

~ , 

:-.:..:... ... 

;.. 14e!:a e-s=lar~-

o SR. nU!-tBEF.:~· SOüTO - Sr. ?re~ldente. peco a pala\'ra pela 

:- ... " .... ::. ---: 

S~ E:;MEERTC s:n::-:::: ::!/,K'C-;·iG. 

'" 

~Q,.,-~_\Eot ..... \.~ .... ~~$..S'Q-'r 

.' -., .... ,. \-:-

\."\"'-5 .......:a-;~..;-. -- -.. -::--:';:=.z. ~ ::-.~:~~~: 

-.: :-." 

;':::'::'::-: .. 

r~v~ sao do orador-' - S ~. 

':.~; ... 

, 'T"O""IÕ. .... 

ftJi;):P"'&C>$i Q'OPCAQH ."'-1 :-assar-

preve ~ ;;ara .., au-:orizar a Câmara a proce~sar o Presiden-:e da Re 

. ~ \ l ~..;...., 
publica. ~zu:a:o::aS"vt:o o vo:o sec~e:0.le :es-:abelece\assirn,o\ '/188. 

n2 1.079. 

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

-_.: -=---
... - -... -



toC".:ssão. -: .~y.a. 

=. 

.. :::-:::;'. 

peQIOO pelo Supremo 

fT 
T!bunal Feaeral e~tro ~ pelo Senado Federal. Veja~ que 

v .Exa. ac€'~ tó. as çress:'es formul adas pelos par1:1dos de oposiçao. inclu

..-:W ... 

do~r:.:!.dO 
I 

Slve ~or grar.ces ~:-oceres: ~o senticc de Gue 

ch~~entO do PreSIoente da República seJa imediatO, rápIco, .e:c::;::a lDdo

...,.....~"".{,m7 
possa~ sua lor. ~ de forma a que a próprIa Nação braSIleira 

repulsa 
I" / 
~ato ~ q'...le aquI é hoje prat.icado. 

.... .,:;:-o~ 
-.-.- -~~~. __ .:~:S!::;': :~~ ~~-:~~~~va :'~~:~:5=~ ~~S:5~: Far:a. 

~l ~lE-ltO ;:-:10 povo". No enta.::t~ 
/ 

~x::;,_. ~::;,ra ~:-==~s:sar : Fresl:enre da ReD~ol:ca. ~ue :~v~ 35 mllh~~s ~e .~ 
I ...J 

_.'" \~~~L)~I"<. /" 

ce ~~ notificar c Sr. F'!"'~ 

slde!"'l1:,= -:.3. neoública para cue aoresente sua ce:fesa. mesmo sem ter SIdo autor"'. 

~ao ~~r ~~lS tercos C~ C~ara dos D~DUtaQOs. :omo c~t~r~:r.a a Cons~::uiçã: 

\ v<"'o,~ 
:ssoJ ~ <7starr,?,=;.dos que \! .Exa. ;-Jem aef.:!.r:lu 

a Comissão sem saber o que terão de fazer. 
c=> ... ~-I ,..\."" ..... 

V .Exa. "a®2e=~= ( -uma Com~ssao 

amorI"a. sem conteuao. ~~~~~ão poder~a fazê-lo. já Que o Re~imento 
Interne nao preve a constituição de Comissão EsoeClal para processar o 

?re~idente da Reoública. 
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:"penas d"'~5 C:lml..ssões 

"C:;::;, 2 __ -

\·.E::.a., ao arrep~c cio Regl.rnen't.c. cons"':.:..-:'::..:.. '.:.ma Corr.:..ssão ESP~("l.al ;:.ara 

formular processo, ?ara receber, ou para processar, ou para âar pare-

cer soore o peãião de ~Deachrnent do Sr. ?resl..àente da República. 

ie pode fazer a sua ã.eiesa, ::tas V .Exa. não ãiz claramente para q".le \~ .Exa . 

. -""",. -..;::--------_ .. _-

não tem segurança na sua decl.são, quando, por um laão, tem meão de es-

tar prejudicando um cidadão brasileiro no seu legítimo direito qarantl.-

do pela Constituição, e, por outro lado, V.Exa. :ica em dúvida se apl! 

ca o Reg~mento, se aplica a Le~ nQ 1.079 ou se aplica a lei Ibsen Pi-

nhel.ro. 

Sr. Presidente~ Srs. Deputados, assistimos nesta Casa, na 

tarde de hoje, ao maior absurdo que se pode fazer, pelo apressamen-

to da imprensa brasileira e das oposicões, que quere~ assumir o poder 

a qualquer custo, mesmo não tendo ganho as eleições, não permitindo 

que pelo menos seja formada a Comissão com fins determinados e defi-

nidos. para ~~e os seus membros saibam o que vão fazer no seio daque-

J a Comiss;;o 

àe";i:::ss~ :r.enOs c 

;:e-

c~rso do Depu~aão Gas~one Righ: contra a decisão ãa Mesa. 

\'lrá a 

_. ";::~:;:.: 

qu-= ::: 

'J.::: .. >:::' •••• 
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o S~. Hü~EE7?!O ~:~:: - Mas ~ ma~~ria ccrr~lata c=~ ~ue 

V.E.xa. :1z. 

,) SR. ?RESIDENTE :bsen Plnhe~ro ) - Mas por s~r c~r:,,~!a-

':a ••• 

C SR. Htw.EE270 S·:::::' - Não há n~nhur.: ~xcesso •. ':'.p"!"r:as quere 

perRuntar a V.Exa. o SegUinte:~ed1dO de lmpeachment arrola uma série de 

.... -.;/ 1 da Gosta' testemunhas. uma serie de documentadid a serem juntadas. exam na s. . 

q.e saber- S~ a Comissão Especial ':~m essa finalidade. se V.Exa. já o!"cviden 

ciou tOda ess~ documentação para a Comissão, porQue sao elementos necessar 

para QUe ela .possa comecar a trabalhar. Como V.Exa. não definiu o que ela 

*<- .. - ... ~ ~~ / ....... .---/1 de medidas que terão de de !azer~o pedido de 1moeachmentr. serie 

\ )"/ 
prov1denc~adas na Câmara ~os DeDUtado~. ~oue o P~d1do de impeachment ê 

\',JI~ ... d'~:j'~ 
~ ;::staria C~ sab,,=!" s,,:: forazr. providenciados. 

ouições ~a Comlssão Esp~c:a! estão cef1nidas nos atos que a criou. {Palmas •. 

RECURSO EM QUESTJi.O DE ORDEM 119 1 (, , DE 1992 

(SEIlIl efeito suspensivo) 

RECORRENTES: 
DEPUTADOS GASTONE lUGaI,l: ROBERTO JEFFERSON E 
llUHBERTO SOll'l'O RECORRIDA: 

ASSllNTO: 
PRESIDJ;:IICIA DA cA!!ARA DOS DEPUTADOS 

DECISEo DO PRESIDENTE DA cA!!ARA DOS DEPUTADOS EM 

QUESTÕES DE ORDEM A FESPEITO DO lUTO DE TRAMITA

ÇJi.0 DA DEIIONCIA POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE, 

OFERECIDA PELOS CIDADJ\Qs BARBOSA LIMA SOBlUNHO E 
MAR=O LAV'EN:eRE ~IACHADO. 

DESPACHO DA PRESIDJ;:IICIA: 

EnCaminhe-se à Comissão de ConstitUição e JUstiça ~ 
dé ·Redação, nos termos do art. 95, § 89 do Regimento Interno. 

) SR. PRESIDENtE (Ibsen Pinheiro) - Item 1 da paut:a. 

"Eleicão da Cçmissão Especial dest:inada a ctar parecer 

sobre denúnCia por crime de responsabilidade contra o 

~r. PreSidente da República, oferecida pelos. Srs. 

Barbosa Li:p.a Sobrinho e !-rarcello tavenêre r.tachado." 

fI 

Sol1cito ao Sr. Secretário designado ~ue proceda à leitura 

dos nomes que compõem a Chapa única indicada pelolS Sra. Lideres Cl08 

Partic:1os. 

É lido pelo Sr. Secret:Ário o seguinte: 

-nULARES: Atleli:rtlo ~U;)lon. Anto:'l:u r:oUna •• AntoniO Solnt·ó •• eira 
Nogt:elr.l, !~:$lO C"lrvo. Geur!)c - .. Jr. 11110 to , iv.n e:"rlty. 
"':.ur:CII,I CJI :~to. ':I.te$ ~.J:lÕtm c ruu.r:nno O .. dt.1~ 

$UPLEN":'~S: J':llu e:-az . .:.ZIO !l'errela. J"rearc ,;únlur. '1 •• :.e~to 
Souto. ,Dere C"errc.:-.l, ':,uru C~r"l'l"o. ';esul -oI; ... l. 
';O$C ,: .. r I \h V~:5conCe!! o'S, ?eOru Currê. I:' ~o:t: ... Il" !:.an
~ :ÔI'JO 

:,:rl.i':'AR!"S: ,,1.1;0 A!::lelt.:.l. "u~ê -:lomctZ 'ôonó. ~~zõlr., ~.r~o$ ... 'anue: 
~orel:-a. "al.õr: lO Fcrrc:r.:. L.:m~. Nel~on .. UD 11ft , 'IIe\ltl' 
uc Cllnt:J. ;"!)I ... lt~n A'ju, .. r 'I! ZJlre ;;czcnae 

5UP!.!NT~S: .1::'~rto Gu:i!::t.:1n, A!ol':l'u V .... $CUnccl:Os. ~er •• 1 .:c = ... _ 
... ..1. .,4nd:-u CUllh.1 a:ma ... "lA" -'C':lr~..:uc. Jurlu CC !I.:. r-
"IJ$, aUi$ ':;\lDcrto F'cntel. V~:te:-. Dere:-a e YI!"rtlun .. c' ;;ruv 1 ·'C I 

717t;!..ARE~: ::::ev.t;t!O ':'tve~ cu Sllv •• , IJrOlhlm A:n-Ac.lct. ~".,,'l!U 
3encer ' .. 0:;.'1.:3 co f"e; li 

SUP!..~~l';'~S: :'CC:u l~e !ur:l". =-.iblu '"elrl:l!es. "llo :tuao:~o .. -3:-c:c-
,no ;:;"umanu !"':'CIt."OO 

fQl: 

7!7ULARES: '''1''0 -CI~el:".t, VIV<,.toO '"lr:J06.l t" ~I::!oon ~i)l:~r 

SUPL!:~"f~5: Am.lury :"Iul:e.. 'e:-.J:cu !lOClVC .. t.:,.~. CI":";,)ft ';IHI I)r 
tI'!~nuunç3: "'eto ' 

UIIIl 

~i"!":';~ARES: .1:-":t:r I.:..t -'\VUI"l ... olCISOft =~:-e,:.1. 'JtUII:IO C:cero .:c 
V •• ll:>Cor.ce:u:s .. =,gmar'"!d ~C:~JI":;' 

SUP:'~~IT~S: 4nCun:u F.IICITII:;'. :"Ioron, -urS."'. l"UIlIIUZ .:" ·~\lcnol f' D~" 
:n;jrll(J Pér~:r'l 

TITULARES: ~~IIO Blcuao, Joslê Dirceu li! Jusé G.ncino 

SUPlENT~S: Edis,'u ?0I5$05, E.nara Starlln9 e Tlla.n S.n"tlolU 

TITULARES: Gi'tDne Righi t: Rotlerto ;,ie1fersuft 

f~ 

SUP~ENTES: CJr:os AIDueucreu.: c Franc:scu Coelllo 

TTTUlARfS: .iones Sanco:J Neves e: RObson Tum. 

SUPLENTES: 01090 Nomur3 t: Ne!$un eornll:r 

fIa 

TITULARES: Albeft!l HaaUa t: "'irlo Cllermo:'!:: 

iiTUlAR: JO.~ C.:1rtos S .. DÓI.1 

SUPL~:,(Tf: Marl' lUI'U I"ontenele 

UI 

TITULAR: :'UIZ C~rJos H.lul., 

SUPL~NTf: Pecro V314GareS 



lLll..lI 

TITULAR: AIOO ReDe lo 

SUPLÉNTE: HafO I dO !. :lTla 

eJIli. 

TITULAR: • I, ~ri:let p. nfle 11'0 

SUPLENTE: .,jose UI : ~5e5 " O: I ve '2':l~' 

ffi 

rlTU~AR: RoDert::J freI re 

SUPL~.NTE::. Sé,rglo Aro~c.J 

fI 

TITULAR: s,oney de !"lI gue.1 

eae 
-;'j'ClAR:- =le~ 1 n.l Gúra 1 :,0 

fill 

':' ITULAR: ran I 93 r Dosa 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Em votação a nominata.j 

cuja leitura acaba de 'realizar. 

Os Srs. Deputad.os que a aprovam permaneçam como se eneon-

tramo (Pausa.) 

Aprovada por unanimidade. (Palmas.) 

o SR. ?RESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - A Mesa. em cum-

pr1mentO à decisão ante,r1or. anunciada Gu1nta-~elra passada. ~~ 

todos os membros da eom1ssão neste lr:.s'tante ele-! ta para uma r"eun1ão 

a realizar-se) em seguida ao encerramento da Ordem do, D1a,no plenário 

da Comissão de Constl tuição e Justiça e . de Redação. destinada à insta-

_ _ c...:.0:·-.··~~~ J 
laça0 dos '::r<l.balhos e eleiçao do PreSidente. Vice' e relator. 

COIIISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE 
O SENHOR PRESIDENTE DA REPIlBLICA POR ,CRIIIES DE 
OFERECIDA PELOS SENHORES BARBOSA LIHA -SOBRINHO 
RE. 

ATA DA REUNI2iO DE INSTALACÃO E ELEItÃO DO PRESIDENTE. 
VICE-PRESIDENTES E RELATOR. REALIZADA EM 8.9.92. 

Ao. alto dias do mis de s.etembro de .11 novecentos e novltnta 
e dois. às dezoito horas e quinze minutos. na. sala n2 1. do Anexo 
II. da Câmara dos Deputados. reuniu-se a COMissão Especial desti
nada a dar parecer sobre a denúncia contra o Senhor Presidente.da 
Re-públ tca por cr Imes de responsab 11 Idade .. of'rrec i da pelos Sltnho
res . BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO LEVENáRE. CompareceraR1 os 
seguintes Deputados: Miro Trtlxclra. Wilson MUllltr. Artur da Távo
la .. Mário Chermont .. Manoel Moreira .. Ivan Burlty .. Lázaro Barboza .. 
Maurílio Fcrrreira Lima .. Gastone R·i9hl. MauríciO Callxto .. Antônio 
dos Santos .. Neuto de Conto. Luiz Carlos Hauly .. Osvaldo Melo .. An
tônio Holanda.. Israel Pinheiro.. Tourinho Dantas .. Paes Landim .. 
Sldnclll de Miguel .. Hélio Bicudo. Nelson Jobim .. Jonell San~os Ne-ves., 
.José Genoino" Slgmaringa Seixas.. Roberto Jrf'f'ctrson" Robson Tuma .. 
Aldo Rebelo .. Vivaldo Barbosa .. Ciro Nogueira.. Pedro Novais .. Ro
berto Freire .. José Dirceu .. Ed~v~ldo Alves da Silva .. Regina Gordl
lho. Jo.é Carlos Sabóia,. Lcollar Gulntanllha .. Zalre Re-zendc .. Ubi
ratan Aguiar .. Abelardo Lupion. Irani Barbosa .. Paullno C{ctro .. Joio 
Almeida e Jackson Pere-Ira .. _cabras titulares. Ivandro Cunha Lima. 
Munhoz da Rocha" Moronl Torgan .. JorJo de Barros .. Derval de Palva. 
Carrion Junior.. Mtndon~a Neto .. Ibtri Ferreira,. Fabio Helrelles .. 
Tllden SantiaSilo .. Alberto Goldman .. .Jairo Carnltiro .. EzJo Fcrrrlra .. 
Nelson Born ier.. José Carlos Vasconcellos .. S.rrSil ia Arouca .. Pedro 
Valadares. .. Marcelo Luz. Osmanio Pereira .. Antonio Falclros ... Edé:" 
slo Passos.. Sandra Starl inSl .. Carlos Albuquerque .. Haroldo Lima e 
Luis ROberto Ponte .. ltIembros .. uplrntes. Compareceu também o Depu
tado Ernesto Gradella. Havendo número regimental. o Deputado Pau
lino Cícero.. Presidente desta reunião .. nos termos do art. 39 .. 

642. iD-~DC .. do Regimento Interno - decl~rou abertos os traba
lhos.. tendo em seSiluida convidado o Deputado Miro Teixeira para. 
na condl~So de secretário .. auxiliar no processamento·da elel~io 
da Presidincia e Relatorla da Comissão. O Deputado Miro Teixlflrà 
procedru à lC'itura do Ato Const itut ivo da Comissão .. como segueU 
·ATO DA PRESIOiNCIA - O Presidente da Câmara dos Deputados .. no 
uso de_ suas atribui~ões .. RESOLVE constituir Comissão Especla.l 
destinada a dar parecer sobre a denúncia contra o Senhor Presi
dente da Repúbl i cu por cr i mes de responsab i I idaCte .. of'erec Ida Pc-
los S"nhores BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO LEVENÉRE. compo"ta' 
por 49 Deputadas. titulares e Igual número de s.uplentlts a serc-JII 
eleitos pelO Plenário .. de acordo com a seguinte proporc:;ãoll BLOCO .. 
PRS E PRP= 12 (doze); PHOB e PC do B= 10 (dez); POSa 4 (qua
tro) ;:PDT e PV= 4 (quatro); PSDB: 4 (quatro); PT e PPSI (quatro), 
PTB e PSD: 3 (três); POC: 2 (4ols)~ PL~ 2 (dois); PTR= 2 (dois)l 
PSB: 1 (um); PST= 1 (um). Brasília .. 03 de setembro de 1992. IBSEN 
PINHEIRO Prem.ldente.~ Feita a leitura' do At.o .. o Senhor Presi
dente!: Inf"ormou haver sobrE' a Mesa proposta de composl~ão da Pre-'" 
sidincia .. Vlce-Presldênc ias e Relator ia da- Com i s.s.âo .. proposta es
sa decorrente de entend imentos h·avido'il. entre as 1 idera.n~as part i

dáriasr nos $eg~intes termos= Presidente .. Deputado Ga r'Orle R~I~hl p 
12 Vice-Presidente .. De:putado VlNaldo Barbosa;: 22 Vice- e1t1d.nt 
Deputado Edevaldo Alves da Silva;: 32 Vlce-Presidenter do 
Artur da Távola; Relator .. Deputado Nelson Jobim .. 'Não havendo flIIlI.

nif'esta.~ão contrária. a tal chapa de composi~ão .. o Senhor Prltsi
dente submeteu-a à delibe.ra~ão do Plenário .. tendo sido a mcrslDa 
aprovada por un:an I mi dade. Proclamado o resultado .. o D«putado Pau
llno Cíce-ro pass.ou a Presidência dos trabalho" ao Senhor Deputado 
Gastone Righi .. Presidente eleIto .. que convidou os Sce-nhores'Vlce
Presidentes e o Senhor Relator eleitos. para comporem a Mesa;. Em 
seguida, o· Sce-nhor Pre1Q-idente externou agradecimentos pela acla ... -
~io de SftU nome para presidir a Comissão; f"alou de sua traJe-tórla. 
política, disse que :a Mesa dirigiria os trabalhos com amplo espí
rito democrático .. as.segurando iSJual direito a todos. rlrspeitando 
o Regimento Interno e procurando .. ao máximo .. amplia.r todo e qual
quer tipo de exercício de direito que os componGtntes da Coml .. sio 
d es.E:"j assem E"xerc I ta,.., -d lase esperar' que todos os membros· da Co
mlssio se comportassem como autênticos MagistradOS .. pensando no 
f'uturo do Brasil. Ao término de suas palavras .. o Sce-nhor Prem.ldin
te part Iclpou aos presentes que .. juntams:nte com os Vicce--Preslden
tes e o Relator d:a Comissão .. procuraria se entende-r COIR o Senhor 
Pre-sidente da Casa.. para saber das minudências de que drverla 
cuidar para bem dirigir e orientar os tra.balhos da Cornls.s.io. Pa.a-
sada ti. palavra aos membros da Mesa .. o Senhor Rltlator .. Deputado 
Nelson .Jobim .. agradeceu a conf'ian~a. nele depositada para exerCer 
a relatorla da Comissão; dis1Se que o País requeria de todos abso
luta tran'JI.parincla .. lucidez E" serenidade n05 processos decl-.. órloa 
a. sertm desctnvolv'ldos por esta Comissão El$prclal .. e qU~ a relato
r la trabalha.r ia estr Itamente nos termos da Const Ituldio 11:" da 14'1, 
participou que nio seria um Relator de 51 mesmo r portm da vonta.de 
majoritária da Co:nissio .. visando sempre o obJeto de dGtllberaçio 
desta: o Juízo de admissibilidade da autoriza~io 'para instauraçio 
do processo e do Julgamento, do Senhor Presidente da República pê
rante o Senado Federal .. Nio havendo ma I s por ·parte da Mesa' quem 
quisesse manlf"estar-se .. o Senhor Presidente tr-anm.f'erlu a palavra. 
ao DePutado Ivan Buritl .. que indagou da Presidência se os traba
lhos desta Comissão nio estariam prejudicadOS c;aso qualquer dos 
recursos impetrados junto à Comissão de Constltul~ão e Justiça e 
de Rrtda~ão viesse a ser JulgadO f"avorávelmente r ou seja .. contrá
rio à decisão do Presidente da Casa. Após intervenção do Dcrputado 
Miro Teixeira r o Senhor Presidente prestou alguns esclartclmen
tos .. concluindo que •• decisão do Plenário da Câmara é que resol
veria def'lnitivamente a questão. Em seguida .. o Dcrputado Jairo 
Carneiro pediu esclarecimentos à Presidência quanto ao quorum pa
ra dellbera~ão da Comissão .. quanto ao f'undamento leSilal da decisio 
do Senhor Presidente da Casa a resp<tito do -prazo para a apresen
tação da def'esa e quanto ao rito procedimental que a Comissão ha
verá de observar .. Antes de responder a. ta i s i nd.aga~ões .. o Senhor 
Presidente passou i\_7palavra. ao DePutado Roberto Je~f'erson .. que 
aduziu as seguintes questões: A Comissão Especial ce-ncontrava-se 
reunida com base em :q·ue dispositivo regimental ou legal? Qual o 
rito a ser obedecido? A Cou:lllssio poderia solicitar diligências? O 
Senhor Presidente esclareceu que .. no momento r pOdia apenas es
cla.recer alguns pontos.. Disse que estava a Comissão constituída 
por um acordo geral entre os partidos polítiCOS .. e que .. i"iclal
mente, obedecia .. como norma para a Instala~ão e ~unclonamento .. iA 
decisão da Presidinc:J:fA da Câmar:a nas questõce-s de ordem suscitas 
?0r:. e~e _.?rópr i o .. D~putado Gastone· R ish i .. e .pG!lo Líder do Governo .. 
Deputa.do Humberto Souto e também pelo própr ia Deput ~.~oberto 
Je-f-ferson. Acrescentou qUt.. na regênc I a dos atos da lÍ4'ssi 
prevaleceria o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.. que 
os direitos dos membros da Comissão circunscrever-se-Iam aos li
mites da Comissão .. não sendo fun~;:iio da mesma entrar no mirlto f'1-
nal do processo de imAeacbment .. Por fim .. assegurou o Senhor Pre
sidente que procurarla~"Ser o mais generoso possível no sentido de"": 
que o direito dos senhores deputados f'osse pre'il.ervado. Os Deputa
dos Robson Tuma .. Jairo Carneiro .. José Genoíno .. Wilson MUller .. Ro
berto Freire e Haroldo Lima teceram considera~ões a re.pelto da 
questão do quorum para dellberaç:ão e também sobre prazos. Tero 
em vista as considera~ões apresentadas .. o Senhor Pres.ldent.e re
terou que discutiria sobre o assunto com o Senhor Presidente da 
Câmara.. e que então apresentaria as S.UbS conclusôts p das qual • 
c~rta(Dl:"nte caber iam recurso'il.. Esclarecllu o Sc-nhor Presidente que 
amanhã a Comissão voltaria a reunlr-slE'r quando seria apresentado 
roteiro dos trabalhos e apresentada uma decisão sobre aS questões 
leYantadas~ Havendo sido gravada a presente reunião .. as notas ta
quigráf'lcas .. quando transcritas e datlloSiraf'adas .. constituirio 
parte integrante desta Ata. Nada mais havencl'o a: tratar .. o Senhor 
Pr idente encerrou a presente reunião. às dezoito horas e cln-
qU t:a m minutos .. tendo antes convocado outra para amanhã .. à. 
q lnzse sala .n2 1 do Anexo lI. E .. para consta.r .. RU" 
t~~~~~~~-- .. Luiz César Lima Costa. s.C'cretárlo .. lavrei a 

que aprovada e assinada irá à publlcaç~o_ 
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LIDERANÇA DO PDS 

Ofício nO 30r /92 Brasília, de setembro de 1992 

Em 01 o~ 

Senhor Presidente 

Tenho o prazer de indicar o Deputado Marceli.no R.Q. 
mano Machado para compor, camo suplente, a Comissão Especial que 
irá emitir parecer sobre o pedido de impeachment do Presidente 
da República, representando o Partido Democrático Social _ POS, 
em substituição ao Deputado Adylson Motta. 

"'''':::::::: 4trr:, 1~~ L1r!:)~~1M 

Exm!õ! Sr. 

Oeputado IBSEN PINHEIRO 
Presidente da Câmara dos Deputa-dos 

Nesta 

LIDERANÇA DO PARTIOO DEMOCRATICO TRABALHISTA - POT 

orício nO 353/92 Brasília. 08 de sete_bro de 1992 

[' 

EhlOr Oíi92. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelê~ 

eia o Senhor Deputado BERALDO BOAVENTURA, para integrar a Co

missão Especial "destinada a dar parecer sobre denúncia por 

crime de responsabilidade contra o Senhor Presidente da Repú

blica 7 oferecida pelos Senhores Barbosa lima Sobrinho e Marc~! 

lo la venere Machado"7 coa0 membro Suplente, em substituição ao 

Senhor Deputado VITAL 00 REGO. 

Na oportunidade 7 reitero a Vossa Excelên 
ela protestos de consideração e apreço .. 

A Sua Excelência o Senhor 

Oeputado IBSEN PINHEIRO 

DD.. Presidente da Câlllara dos Deputados 
N e s t a 

COMISS;o;o ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENdNCIA CONTRA O 
SENHOR PRESIDENTE DA REPUBLICA POR CRIKES DE RESPONSABILIDADE. 

PRESIDENTE: Deputado GASTONE RIGHI 

12 VICE-PRESIDENTE: Deputado VIVALDO BARBOSA 
22 VICE-PRESIDENTE. Deputado EDEVALDO ALVES DA SILVA 
32 VICE-PRESIDENTE: Deputado ARTUR DA TtlVOLA 

RELATOR: Deputado NELSON JOBIM 

TITULARES 

ABELARDO LUPIDN 
ANTONIO HOLANDA 
ANTONIO SANTOS 
CIRO NOGUEIRA 
ELISIO CURVO 
GEORGE TAlCiKOTO 
IVAN BURITY 
KAURiCIO CALIXTD 
PAES LANDIK 
TOURINHO DANTAS 

JIlISO AUlEIOA 
JOSÉ THOMAZ NDNõ 
LAZARO BARBOSA 
KANOEL KDREIRA 
MAURiLID FERREIRA LIMA 
NELSON JOSIIt 
NEUTO DE CONTO 
UBIRATAN AGUIAR 
ZAIRE REZENDE 

EDEVALDO ALVES DA SILVA 
IBRAHIK ABI-ACKEL 
OSVALDO BENDER 
OSVALDO MELO 

ItIRO TEIXEIRA 
VIVALDO BARBOSA 
WILSON ltüLLER 

ARTUR DA T"VOLA 

BLOCO PARLAMENTAR 

DéLIO BRAZ 
ÉZIO FERREIRA 
FREIRE JdNIOR 
HUMBERTO SOUTO 
IBERê FERREIRA 
JAIRO CARNEIRO 
JESUS TAJRA 

SUPLENTES 

JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS 
PEDRO CORRÉlA 
RONIVDN SANTIAGO 

PMDB 

ALBERTO GOLDKAN 
ALOISIO VASCONCELOS 
DERVAL DE PAIVA 
IVANORO CUNHA LIMA 
JOAcI HENRIQUE 
JóRIO DE BARROS 
LUIS ROBERTO PONTE 
VALTER PEREIRA 
VIRMONDES CRUVINEL 

POS 

AÉCIO DE BORBA 
FtlBlO ItEIRELLES 
JIlISO RODOLFO 
MARCELINO ROIfANO IlACHADO 

POT 

AIIAURY KüLLER 
BERALOO BOAVENTURA 
CARRION JdNIOR 
ItENDONCA NETO 

PSOB 

PAULIND CiCERO DE VASCONCELOS 
JACKSON PEREIRA 

OSHl!INIO PEREIRA 
ANTôNIO FALEIROS 
1t0RONI TORGAN 
PlUNHOZ DA ROCHA SIGHARINGA SEIXAS 

HéLIO BICUDO 
JOSé DIRCEU 
JOSé GENOiNO 

GASTONE RIGHI 
ROBERTO JEFFERSON 

LEOKAR QUINTANILHA 
PEDRO NOVAIS 

JONES SANTOS NEVES 
ROBSON TUKA 

ALBERTO HAOOAO 
>t<IRIO CHERMONT 

JOSé CARLOS SABóIA 

LUIZ CARLOS HAULY 

ALDO REBELO 

ISRAEL PINHEIRO 

ROBERTO FREIRE 

PT 

EDÉSIO PASSOS 
SANDRA STARLING 
TILDEN SANTIAGO 

PTS 

EDISON FIDELIS 
F"LIX MENDONtA 
ONAIREVES HOURA 

PDC 

CARLOS ALBUQUERQUE 
FRANCISCO COELHO 

PL 

DIOGO NOKURA 
NELSON BORNIER 

PTR 

IlARCELO LUZ 
REOIT<lRIO CASSOL 

PSB 

MARIA LUIZA FONTENELE 

PST 

PEDRO VALADARES 

PC do B 

HAROLDO LIMA 

PRS 

JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA 

PPS 

SéRGIO AROUCA 



PU 

SIDMEY DE MIGUEL 

PRP 

REGINA GORDILHO 

PSD 

IRMI IIARBOSA 

ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A OEN~~A -$1!A/ ~O~~~:~~ PRESIOENTE DA REPIlBLICA POR CRIMES DE RESPON~ 

Df'. NQ 01/92 Brairlla. 09 de setembro de 1992. 

Senhor Presldentc. 

Pelo pres.ente vimos sol ic itar a V.Ex!! a remessa a 
It ta Comissão Especial. para exame da relatorla e dos membros da 
C:Missão. da denúncia of'erecida pelos Senhores BARBOSA LIMA SO
BRINHO E MARCELO LEVENéRE. com todos os documentos nela anexados, 
b li COIDO dos autos da.C.P.I. do Congresso Nacional ~ue a~urou 
a~IYldades do Sr. PAULO CéSAR FARIAS. ~om a d~cumenta~ao ali co
lhida e sobre a qual SE' aljcer~a o pedido de ~~eacbmeD~. objeto 
de nossa análise. 

Ne5tee termos .. encarecendo :a urgência desta sol ici
tZl~io. subscrevo~·lIIe atenciosamente .. 

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

eO;PU:::-GASTONE IGHI 

A Sua Excelênc·l a o Senhor 
Deputado IBSEN PINHEIRO 
DD. Presidente da Cimara dos 
Nesta. 

Of.nO 897/P 

Presidente 

DeputadOS 

n-e<:ebI--O-~ -en-.g-in-al-e-m!-.-'-=O-=j-/J-::-z..-j 
N .... e: ( j(ea!c.-r:b.~ )' 
N o do Ponto, .D-!?IéL a·:;.aJJ . ; 

Em 10 de setembro de 1992. 

MANDADO DE SEGURANÇA NO 21. 564~0/160 

IMPETRANTE: Fernando Affonso Collor de Mello 

IMPETRADO: Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Trib~ 

nal Federal, em sessã~ plenária realizada no dia 10 do corren

te mês, nos autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte 
decisão: 

·Por maioria de votos, o Tribunal rejeitou preliminar 

suscitada pelo Ministro Paulo Brossard, no sentido 

da falta de jurisdição da Corte, para o controle cons

titucional e legal do processo de impeachment, vencido 

o Ministro suscitante. Votou o presidente. Quanto ao 
mais, por maioria de votos, o Tribunal , resolvendo que!,. 

tão de ordem, deferiu, em parte, a medida cautelar, p~ 
ra assegurar ao impetrante o prazo de 10 (dez) sessões, 

em substituição ao de 05 (cinco), já em curso, parã 

apresentação da defesa perante a Câmara dos Deputados, 

aplicando, analogicamente, para esse único fim, o di.!, 

posto no inciso I do S lo do art. 217 do Regimento In

terno da Câmara, vencido o Ministro Paul,o Brossard,que 

a indeferia.. Reservou-se o Tribunal para examinar, a 
tempo, em questão de ordem, a medida liminar, quanto às 

demais questões suscitadas na inicial, se não ~correr 

antes o julgamento do mérito da impetração. v~~u o 
Presidente. 11 

Solicito, outrossim, as necessárias informações, 

nos termos da letra ~ do art. lo da Lei nO 4.348, de 26 de 

junho de 1964, sobre o alegado na petição inicial e demais do

cumentos que a instruem, cujas cópias acompanham o presente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ~ 

celência protestos de eleva~dO apreço. 

I,; I 
/":: 

Excelentissimo Senhor 
Deputado IBSEN PINHEIRO 

Ministro SYDNEY SANCHES 

Presidente 

Presidente da Câmara dos Deputados 
.!!~~!~ 

FERNA1:JDO nFFCi:::SO COLLOR DE :·1ELI.Q, brasileiro, 

casado r ?rcsid~n~c à~ R~públic~ :ccierativa ão Br~silr ~omic~

liad~ C!!l Erasil.!..:.. (DF), -.rem. .:::;,m ::unã.o.mento ;10 art. =0 

LXIX, c/c .. o art. 102, incisc :, alínea ;!, da Const:í.taic.:!o .-

der<ll, i.:[rpet:=~= 

mand~ào ~ 3ecrur~nC<l ~ ~ 

cont=.:l ato .!.:!const.itucl.onal c übusivo GO SXC1:r..:;:-:r!.:s::-:O .~ ... -
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tJHOh :'l?ES::::':::''::: :A C:J·L'\RA ~OS ;:~PUT;'r:lOS, sue:, '.'irtual::::!::'t"':! . 

inst~urou processo por ~upostos crimes àc respons~biliê~~c Ç~2 

tra ,o i:.:?c1.:.::':':::':':::!, .s~m 'luC! hou':C!ssc a prév'iêl e indispcr..s5. .... cl 

X 
auto::::.=::.c5:o cl.::. C::::.:lra ãos Dcput2.ãos I ~or cais tercos c.e seus 

m~u~os c por czc=u~inio sec==to, violando tl~S~ -- OU, pelo 

e me,nos, .:1mca~a.nclo· viol.J.r gravc1:'Icntc -' seu di.rei to liqui.clo 

certo .:la de ..... ido processo legal c ao conscct5.rio da ampla dc~E. 

SOl com os meios c recursos a clJ. inerentes, tudo nos estrito::. 

·t~rmos dos J.rts. 51, n. Ár C 59, n .. LV, di1 Constituiç.:io rcuc

ralo ~cm corno ào ~rt .. iSS, n .. lI, do Regimento !r.tcrno J~quc-

101 .:\u9\\$t~ C':'!'õ;L. como ndi.:l.nt:.c f i c;:lr5. dcmonstr:tdo .. 

". SO~!Ur.;. :OS ,ATOS 

2. Como é notório, ~m 1Q.9.92. os ilustres ciü~-

dãos' Barbosa Lima Sobrinho e Marccllo L~venCre Machado apre

sentaram ao Senhor Presic.cnte c.a C5:mara dos Deputadas denún
< 

cia contra o Pre.siãen~e da Repúbli.ca, imput~ndo-lhe sup6s~o::; 

crime!:; de respon:::abiliàü.c.e capituladas no art. 85, ns. :Ve V r 

da Conzti'tu.l.c:50, 12. nos :....rts. 89, n. 7, e 99, n. 7, da Lei ... 

1.079, de 10.~.50, os .qua.l.S teriam ficaào comprovados palIO r.=. 

141tório final c.a Comiss5:o pariamentar de Inq\.lêrito, que ::CVC 

por abjeto '!3pur~r facos Lontidos 
\ 

dcnú:lcia.s do senhor Pc.--

dro Coltor de ~:ello reierentes 3.s ati'\Cidades do senhor ?:tulo 

Ce~ar C.lvalc.::;.:'\c.2. ?a.ri:l.s" lc1oc. :l. 

3. ApóS <J. entrega ã<l aludida êenl.Íncio.., que ,se:: f:?:7. 

em inus::'.:o..do e estrepit::lsa a.to público, que c:üminou c:=:n 

flamaüo (~isc,:=s:J do', :':!.uscrc Deputado :3SE:! PINHEIRO,::.o :;:\lal 

Sua Excclênc:...:.. c:::egou a ê.eclar.:tr que "aquilo que o povo quer. 

cst.'l C;~S:J. '::'':':1.0<'\ sempre quercncio l
!, .leu se: u. \:ir-=u.J.l "Dst:~ur.::..-

cão do processo d:;! i:nneachment. i:l.edi.<1n't:.c o seguinte despacho! 

"Obscr~acio o ar~ito ~18, do RCGimcnco 10-

cerno, ~denci!ico ~sLarem satisfeitos ~s =equ! 

si tos f o rr..:I. i r. • 

Os: Denunciantes comprovam as condicões que 

os lesicimam para o atO. 

A; firW3$ estio reconhecidas. Juntaram-se 

documentos c arrolar:J.m-sc tcstemunllas, em ohc-

diênc:ia número lec,al. 

Os (~cos dnsc:ritos acendem. em tcsc~ 

requisitos de lipiiic~cio, ccncio sido '::'POlll,l

das as hipõc~scs lec~is. 

11~~ po~t~uto, condicões de tr~mitac~o. 

Bral:il i~l. Iço 'uc setcm\.l;O de Ic,.:191." (do::. :il. 

tura àa Qcnúncia, O ilustre Presidente âa Camara prosseguiU 

com as providênc~~s para a forma cão da Com~ssão Espcci~~ (cc~ 

tamente iJquela a que se referiu o art. 1,9 da Lei. n. 1.079/50), 

quando dirigiu a.os seus ilustres pares est.:z. exortação. ~:. 

5. 

"A Mesa entende qu~"" atendendo ao in~ere!. 

u: da Naçno e das.nossas instituições, se deve 

imvrioir um rico tio cii~re' quanto pocsível 

tramit~çio d~ Qac~ria, r~$pcitadas, "i cl~ro. 

·todas a~ fornalidades ~s$encia~s. 

Ademais, o Presidente atende, nesse ~enti 

do., o ape,lo que recebeu das .. liderancas dest.a C:, 

5a e tamiiém do Sr. ~!inistro da. Jusciça e das 

Lider~nças da Oposi~io e esper:t. couca; com 

totalrdadc da C~sa ·para ~ue, os· proced1men~os :e 

nham a maior celeridade possíyel. 

Por essa r~zão, determino ~~e na sessão 

de õ.manhi se proceda aos atos· de formae~o da CE.. 

la.issão" (doc. 4). 

Tal propósito de c~lE.r':"daàe do i:n"Oeach:nent :1Eo 

permitiu sequ.er ~'..!e <l l·lesa se c.cti ..... esse no esclareci.:.nent:o óas 

rnuit<ls· dúvidas de ordem formal e material 'que se vinham susci 

tando nos r.leios :'J.rí.aicos e políticos, ~COlnO noticiava .:l impre.!! 

sa. Para obviar ~ mal, que, par si zé, já constituia cercca~ 

mento ã defesa a:o acusado, ?or' ignorar ele as normas proces

suais que o ilustre Presidente da C&mara haveria de adot~r,~ 

o Líder do Governo, ilustre Oeputõldo HUHDER-rO SOUTO, fOrT.'lulou 

quest~o de ordem sobre os temas de maior interesse pertinen

tes üo rito proccdi~c~t~l âõl ~utori=acão, ~o-~ e à for~~ 

de votõlC~O, como o fizeram t~bém outros parliment~rcs, entrc 

eles, os ilu::trcs Ocput.:l.dos r-ODER'1'O JEFFERSON c GASTONE ru:CHI. 

G. Quando ,,"s c;1rcunst5.ncias p;trc~.1:lm indicõlr <l\lC 

~ iluzt..re "ulor'id:"ln co:d,:.or,",- optnra pcl.a. apl.icn.ciia dn I.c.1. 11. 

1.079/50. que tcr~Zl sido rcccbici~ pela ConstitUição :Iss ';~;'" 
.. , t;·'trris:s.D' 

na pior hipõtc$e, údotada pcl~ ~nvocaa~ re9r~ req1mcnt~ 

art. 218, o ilustre Presidente. da C.5:mara, 'de certo, percc~eu 

que o "rito proceãiwcntal daquela Lei nãQ possibilitari~ que ~ 

CSmara dos Depu~ados viesse a deliberar sobre a mõltér~~ ainà~ 

no mês de zctembro, como àe seu desejo externadc em. inúnieras 

entrc~istas aos repórteres. 

7. Por igui:ü, a alternativa de aplicar a nort:l..:l do 

art. 217 do Regimento Interno também n~o abreviaria a tr~~t~ 

ção da autori::.açiio. Daí, prefc'riu Sua ExcelênCia construir 

uma ~~rza 1~ a seu talante, que não obedece nem ao moàclo 

da Lei n. 1.079/50 11er.t ao regimental, m..!'s a um modelo mi.st.o c 

inaà.missi\'"eü: supri.'"':linào formali.d<ldes da defesa c encur-.:.::r.d:>

-lhe convc:nU::l1tcmC:l1te os prazos, ;:;aixou uma pectüiar disci~l.! 

na Froce!:sl.1~1 ?ar<:l. o imoeac~-::-.c::l.t, que se quer =orC<lr a pürt:": 

dos desvios de ~~<l CPI, que, =elegando a segunão plano a apu

ração do f~to àct~rr.cin~ que. lhe deu origem e agindo com ~~ni 

festa ofensa ao ürt. 58, § 39, ôa Constituicão, :tão poup=~ e§. 

forcos p;:tra, '::'!1deviâ..:I.mentc, envolver o I?resiàcl1t:.e da RepülJll.-

ca nos atos ilícitos por ela sindicaàos. 

B. Escl.:lrecenôo, na sessão de B _ 9.92, os problc-

mas suscitados na~ lncncionad.:.s questões de ordem, o Prcs:l~dcn-



te da cã~rü dos Dcputüdos, rnnlgrüdo os erros jurídia:::l's ~":l que, 

d.v., incidiu, teve, pelo menos, o mérito de pcrmit.ir que os 

interessados lavem ü controvér=i~ ã oportuna npreciação do Eg. 

Supremo Tr1.bun~1 Federal, a fim da que essa Alta Corte, J"O d~ 

scm?enho ele sua funç50 ,pkecil'U.:l de 9'u~rd~ da Consti'bJ.1ç5c '(':Irt.. 

102, ~), prenuncie, ü p:ll.:lvr« tr:tnqUili:aóol.-.a à dcfinitjv .. , 

sob~ o tClft«, not~tl .. \mcntQ q\\~nto uo rito procc::cu~l, 40 cc.:r

cC?.:ln\ento de tlcfc:::1 e a moclQlitl~dC' da vot:\cão .d;t ~utori~~t;~C 1 

conf!~ram ao i:pctranee nas urn~; do memorável 1S d~ no~embro 

de 1989. 

rI. CAIlD-:Ell"ro DO, "lmIT" 

9. Convém, desâa logo, afnstêlr eventual objeção ce 

que as quest~es susci:adas envolvam mntB=~a política, que ée

ves~e ficar imune ao controle Jurisdicional. 

10. N~O cuida o ~~petrantc, em verdade, ~e ass~nto 

~ ~ do Le9'isl~=..:!. ..... o, mas pC!'de, ~ão-sotncnte( Sue ~, 

Poàer Judici~rio exerça sua inrecusãvel ~ompetência para con-

,trole de consti~~cionnliêaêc dos atos de outro Pod~J' ~~ qual 

se insere, obviament'c, a atribuição de vcri:icar se àetcrmi!l~ 

do proccsso i~staurado contra o presidente õa República obcc! 

vou, ou não, ~s formalidades exigidas pelas normas cbnsti~~-

cionais, ~egais ou regimentais, ::os seus respectivos ,5:rn:,i t.~S 

de validade. 

11. Anima este mandado de' sequranc<l., 'por outro 1a-

do, <l ccrteza do impetrante de que o' virtual pL-CCC!iSO de ~ 

~ instau~.:ldo n~o é roqul~r, por conter violação ou amc~cn 

de violação aos seus mais elementares direitos de acusado, ~~ 

tad:lnlcnte o da ampla defesa, com os me.ios c reCursos a clQ in,! 

rentcs: (C.F., .lrt. S9, &l. LV)_ 

\2. Na jur1~prudênci:l da Corte Suprcm~ -- me~mQ_cm 

ClSO::' menos gr:lves do que o prc::.entc. que revela WIl ccnflj.t.o 

entre os dois outros, P~dC'rc!; do E:::t~d.o ~ nS:o re~ncscc (]\h'\l-

quer dúvida quan~o ao cabimento ào ~~ como mQ.tr~~ ~s~ 
"~'c <; dois arestos: . ~ 

cabe ao Poder Judiciário __ nos sis

temas em que o controle de con.~itucio.alidade· 

lhe é outorçado - impedir que se de.respeite. 

a Con:tituiçio. Na guarda da o~servância ~es~ 

ta, está ele acima dos d.emai. Podar ••• não ha

vendo, pois, que ~alar-s.,,&" e.s. re.~4ito, ~m 

independência de Poderes. Não "fora a •• im 

não pod.eria ele exc'rcer a funcão que .a prõ1Pria 

Constituição, parõl a preservação dela,. lhe ou

tors~" (!,IS 20.257, de'S.10.S0, RTJ. 99/1040, t"!:. 
cho do douto voto do eminC!ntc H.1nistro HOREI?.t\. 

..u.VESl. 

13. 
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,J',:. 

"O. que esci em d~scu •• io, portanto, 

próprio dispositivo constitucional em sua in

teirez:l, em sua' plenitude, e tal :naté.::ia não é. 

~ ~ do Poder Legislativo, m4S, !:ir:l. 

,constitucional. cabendo 3 Suprema CQr~e o ex~

me do, mê:dc.o" (MS, 20.452, de 7_11~84, RTJ. '16/ 

S4, t:.~echo do àouto voto do eminente !-Unis"tro 

ALDIR PASS;1RINlJO, .:LO enfrentar, em face: ão ru:t:. 

48 da" Cartól ãe 69, questão referente ao o)l0l"'.l.":l' 

para aprovücão ãe emenõa cons~itucional) . 

Aindu com Daior adequação à hipótese vert~nter 

por 511 tratar também "de outro ru't1oroso caso àe tentativa de, 

imJ':IColcl".:::.~nt:. presiclcnci.J.l, v(:üe record~r esta parte da =eccn

t!ss1J:lZl. cment~, que o eminente Hin1stro SEI"OLVEDA PERTEIT.:X:: d.:"u 

ao acõrdoio relativo c'10 1-1S 2.0 .. 911, da 9 .. 2.90, hã poucos dias 

pubUc"do, 

14. 

~relimin~r de falt~ de jurisdicEo do 

Poder Judiei~rio par~ conhecer do pedido: ~e

jciç~o, flor tn01 ioria de votos, sob ~ iund:trncnro 

dc quc. cmbor~ ~ ~utori=;J.ç~o prévia pnrn ~ ~ua 

in.l.ruç~o C:I dcci.sno ~inal SCj.:1M ulcdill:ls d,,· n:!., 

ture:':L l'r ... d!=lln"i1tllneemC-nc.c roLitic;:1 _ cuja n,,-;,'l. 

to ê. innl1RC:Cl"tLV&!l de: eontro}-e judicial -
esse cabe sucmct.cr a recularidndc. do, vt!~5,\~,§~:
de:. inl"Deac:ht:Jent. sem;tre que .. no dcsenvolvl.. 

dele, se alcçue violaçQo ou ameaç~.o dirc.it.o 

daI parres; votos vencidos, no sentido d~ e:t

clusividade, :'lO processo "~e im1)cnchmen1:, da j~ 

risdjçâo constitucional das Casas do Consrc:~so 

Nacional" (!!!. DJ'. de 31.8.92).: 

A expressiva c recente maior~a qu~ se formou 

para rejeitar a tese da faltil de jurisdic~ da Corte em rel~ç5.o 

.lOS processos de i::l.t.,eachltent õizpensa' "maiores conside:r~C"ões 

sobre o problema, po is revela que o impetrante tem aQ" seU prol 

o tranqüilo apoio do Supremo Tribunal, no que concerne ao c~ 

bimentd da presen1:c impetrncão_ 

In. J\TO ~:PUC:::.M.DO 

15. Jã se ressaltou acL~a que o ilustre Pres~êc~~e 

da -Cãmar:l dos Ceput:tdos, a pretexto de levar <l Casa a dcl;,~;C!-

r"r sobre ~ autc=~~aç~o prevista no ~rt. 51, a. :, e no 3rt. 

&6, ~. da Con~tituic~o Federal, virtualmente fez instau

rar o processo de i::me<lchment contra o impetrôlntc I sem q\.:C fo~ 

se' sat.isfeita aquela ind.ispenzável c prévia. c:oncii.c5:o ãe proc2, 

d1b1l:id"de. 

16. !-tas foi al.ém a. il.ustrc autorj,dildc coatorõ:l. pc::, 

quanto, re~pondendo as quc~t~cs de ordem formul«daz ~m torno 

da rn~têri~, estabeleceu, " ~eu alvedrio, re9r~z proccssuüi::: 

mi~tas, que n5c s50 ~s d~ Lei n. 1.0~9/50 nem üs do Rcqi~cnto 

Intarno_ El~ o seu teor integrnl: 

lia) é co.p<-t8'nci:J da C.im:lr.:1 duo DCt'ui;u.los 

nd.itir ou ft;a acuu:lcio con~r~ o rrc:sidcuLC ,I~ 

ROl',iblic:l, d:\ndl"l, ela c:tso 1,oaiLl,vo. conh .. ·ci" .. ,-!!, 
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17. 

CO ao Scnôl~O 

julsamentO; 

Fcdcro'll, i':lr:. fius de ~ 

b) os dispositivos da. Lai n9 1.079, de 

1950, s.io .l~lic.áveis, c'cm excc:cão dos que c=a-. 

dUZCM a~QS típicos do processo, umA vez que 

ins~rução c o julgamento pas$aram·ã e~mpetõn

eia privativa do Senado Federal; 

c) proferido ,0 parecer pela comi:::sio csr.=, 

eia1, no prazo de sete sessões, ... m::J.céria :'rã 

ao exame cio plenár~~ em voco'lcão ünica pelo vr~ 

cesso ostensivo nOfl'\in.1l1, considc.r3ndo-se ,Jldmi

tidA o'l acusaç5o, se nesse sentido se maniícst~ 

rem 2/3 doa ~~croôros da C.aS.1l. Sendo .1. decisEo 

sobre ;t .::.druissihilidade ou não da denúncitl o 

ato que tlucoriz.:l a insc~uro'lção ou n.ia do ?t'o

cesso, a rcgêncio'l<c de ordem legal c nao regi

mene:!.l, :;or efeito da aplicaç~o do .. rt.. 35, ;-=. 
rácrafo wúnico, ~.a ConscicuicEo l~c.de.ra~; 

d) consicic.r~ i.naplicii'vcl.o art.. 188 do :~..s. 

simenco ~ocerno, inclusive. ?orquc conflicancc. 

com o ar'C. ·218 do mesmo reeimenco; lei 1.079, 

de 1950; J.rt.:3 comb ina<io Com o art. 18~. ~ 

~ c 187, ?arisr.:tio ~9, inciso VI Jo Regimen

to Intc.r:::o·! (àoc. 5). 

E, para não deixar qualquer àúvida sobre aviE. 

tu~l inzc::luraç50 do processo-ele imccachmcnt, dirigiu ao impc-

trante a Ncns.J.C]cm n. 13/92, àe S. 9.92, redigida ao estilo ,:'c 

e1taçao, nestes termos: 

18. 

"Poi oíerecid:t .ã Cicl.olr::L dos Depuc:1dos, 110 

di:1 19 do Ines corrcnte~ denúncia coner:!. V. [x{l 

por crimc d~ respon$~bilid:1de. de .:tutoria cIos 

ciriad~os B.:trbosa Lima Sobrinho c M:l.rccllo L~v~ 

neTc H.1chado. 

Na sc.ss~o ~ecuintc, 2 de sct~mbro, ~ dc

n~nci:1 Coi lida 110 plc.n~rio dc.st:1 C:1S~, jIJnr~

mente com o dc~p:l.cho que ttle deu tt:l.mitnc~c,. A 

\,"'lrt ir dCl'>s:a dat:1, .:a. C.icnOlr:'l d4& nctnIC.odoro 1..:":0:::1-

min:1rIÍ ., m:ut;ri.:a. tc:rmoo dco &\1:\ C01ft",ct~nC'j;, 

C'.unr.li luc:iun:tl. 

Em .. nexo. 

àa Q.:a. denúnci.:a. e documentos pertinentes. 

Pretendendo V. :x~ ~anifest~r-$~ 

faz~-lo no período ~urrc~pon~.~:e .:t r~~co S~s

::ões, até às 19:00 horas do di:t 1;; ..:~. :.--"'rrcn!:c 

mês" (doc. Ó). 

IV. FUNDAHEllTOS ,;oRfllICOS DA :;:;·U.'ETRJ\ç:;O 

Ao simples re~~ncéar àe olhos, as normaz ':-.ârc-

de baixadas pelo ilustre Presidente ãa Cãmar.<l elos Deput:.:l.cios 
\ 

com o objct:!.':o :'::teãiato de reger <l pretenãiàa autoriz.:lC~o 7.:1.-

ra proccssz:.r :> i.::tpccr::.nte r;:or supostos crimes ãe.:! responsél=:':~ 

dade s.e r.lOst.::,2,,:a te.:! toào l.:1aà::::ssí'lC.!.S e ilcgit:"::l<ls, por :1ão I 

respcit3..rc::I '-1 const:.i.';:uJ.ç~o, '.: t\egl!:".en'Co :nterno, .::.. lei n. ~ .C79/ 

50 e é!.5 r.lais comezillhas gar<lnti.Js. contidas na c!.5.usula ão tlúc 

procc!::s of l.:l.\ .... 

19. 

art .. 

De f.J.to, à míncrua ê-a lei es~~~i~l ?~y'i_s-=a .:0 

ÔS, par&qrafo único àa Consti-:'uic5:o C"Zsses crimc3 ser50 

definidos em l~i espcci~l. que Qst~belec:cri as norm:1~ do prn

Ct!:':so c ju1c.:tr.tencoU) ( õ denúnciOl simplesmente dev'eria ter :3i-

do arquivad.:r., COIaO jS: ocorre\: noutros casos, not.:ld~mc:nte no 

imf"c::chmcnt i'iltrocinado pelos ilustres. Scnaàores José IgnLÍc!.co 

Ferreira e outros contra o eminente ·Presidente JOS~ SAP.Nl~l." , 

qu~ndo o cntno ilustre Presidente em exercício da c5mara dos 

Deputndos, .:1 tendendo ~, judicio::;o p:lrcccr dn. l\ssessori<:l .:uridl 

ca, !legou ::eguimento ã c1enúnci.:l. 

20. Sob o dirc.ito vigente, como . .1.C;toa de su::tcnt~ll' 

o ih15lrC ~~n,:'ldor ..JO$(.: .f''''f:JLO UI!.':OL, nem clcvc~1;t .:l denúncul. :"~'I· 

d~r1gillü. .:lO Pl'l~~iclcnlc 

be ao Sen~ào Federal ?roccssar e julg.:lr cventu.:lis 

~csponsabilid<lãe ~o P:ez~dcnce da Repúblic.:l (art. 

~pós sat1sfeit.:l .:l préVia e inãispensãvel condi cão de procccii

bilidade. da autorizacão ela Cãmara. Assa como·, nos cri.:r.cs c:2, 

muns, a denúnci.:l é dirigiê~ ao Supremo T=ibun~l __ órgão pro~ 

cessante é judjcante __ que, em seguida, pede a autorizacão da . 
C~ara para o processo, deveria a dcnünci~ po~ crime.s de res-

pOT.sabili,daàc ~ncicreçar-se ao Senaõo Federal - também 5rgáo 
I 

process~nte e judic~ntc __ , que, como ocorre com o ST~, pedi

ria a nc~essár:i.ü. autorizacilo para o processo. Só esse desvio 

de ãcstin~tãrio j& seria ~otivo bast~ntc par~ detcr~ a n~ 

ciade ào v~r'tt::al ;:::roccsso de imoeact::lcnt que, .:;;em forma ::2!l1 .::~ 

':ura àc juízo, .3El :'.:'lstaurou perante a Cãmar~ dos Dcput~ê~s. 

21. ~1ão acolhcn~o t-J.l orientacão :'mpul=io:l~nõo 

dente à~ Câmar<l 3:cguir o ritual da Lei n. 1 .. 079/50, se <l ";=:1-

siderazse r2cebidü!~ ). C~r't.:t :1agnll ele ô8, :10 que fosse C::::1 '!.J. 

compati>\rel.. 2s~- ::-:;recQ '.:cr ~iâo ... posicao :':1icial ela 2..uc::==. 

dade coato::=.:l ~ ~U4~OS COS üàver~Er~os do ~~pctr.:lntCt ~UC, 

merc~ dc~!:a LC':", ::hc-gr.Lr.:lm .:\ def.cnãcr o ~ de mai.ori.a s~m-

ples e o Vr:'tc oS\::::!',SJ.'.rr:. ':orno logo sc~verific:ou que =ito 

dCSSi1 Lei tJ::-ot l~'::'.i.;*!.:\ u. vot.::.c;5o ela C.:1l1lar~ par~ depois ã.:ls cle~ 

cões, .1S l1or~"'s :·.1g;lis dci::nr<1m de servir e n50 for~m sequcr 

subztituída:= pcLt!: regimcntil.~s (art:. 2.17, 0\.1 n\csmo o ,,11:1:. :'la, 

~ - ~rt. 188, n .. ~Il, este último imprcst5:vcl apenas porq~c 

exige votac;50 por cscrutinio ~ecrcto, entre outros, :lOz. c~sos 

i.nfr:::eÕt·~ 

pennis Ct'muns, ~ ~ ~ ~ rc-!:llOllS:lb ilitl.\ul'. cont1.·n o rr=. 

sidcnlC c. o Viec-rr~sicieutc U~ Rcp~blic~ c os tlinistro~ de r~ 

cada". 

22. ~ insp~r~cão do casuísmo levou afina~ ~ aaõc~o 

de um moàclo ~bsolut~~cnte pcculi~r -- só válido para o caso 

à? ir.petrante --, Sue permitisse o voto aberto ainda em sctc~ 

bro, me~mo que para isso fosse preciso agredir a Constituiç5o. 

a lei' e o Regimento Interno C: sacrificar elementares direi.tos 

proQCssuais ão ~cusaào, qu~ há de sofrer um julg~mcnto sumã-



rio apenas porque, ao ver cc seus alqoze~,_~ os movimentos or

quest:rClcio~ dOJ.s :: ... .::as estari::ll'l\ clamanão por isso .. 

23. o imp~tr~ntcr q~e já sofreu um verdade~=o l~n-

ch~ento Inorill ;:;odiilnte a tendenciosa rnCU1ipulilção das nociCi.:lS 

da CPI, confiil na Suprc~ZI. Corte do pais, que não haverá êc ç~~ 

S~lltir que prev<ülec<lm atitudes Clrbit=<irias de <lutori'dades 22.-

ra satisf~zcr ~~ilisquer cutr<lS :inal~daàes que não sejam aqu~o 

las pre~is~ils ~as ~oroas =cfi~idoras de suü ccmpetênc~a :un-
cionnl .. 

AI ~ constitucional ~ 

24. 2-pacifico que, segundo a Constituic5o, o Prc-

sidentc ê<l Rep\Í:'ilic:l pode ser <lcusado - pela prática de ~ 

~ e de ~ ~ =~soons4bili~aãe: 

25. Quanto fi primeira hipótese, cabe o processo c 

o jula<lmcnto do <lcusado ao ~ Tribunal ~, por erc~ 

to do art. 102, inciso I, alínea ~, quc atribui 5 Suprema Co~ 

te competência para processar e' julgar originari.:l.mcntc, 

2G. 

"nas inír.:lC:õ(',!: pcn:ais ~, o PresidC'n

te d~ Rep~blicn, o Vice-Pre~idcntc, os mcmi,rnM 

do C?ncrc:so Nacio"~l, seus pr~pri~s Mi~islro~ 

c o rrocur~d~r-Ccr:ll d3 Rur~bltc3'·. 

a norma conztitucional pcrti~cntc é a do art. 52, n. I, que 

27. 

" proc c:ss:J:r !. j ulJ::J: r o Presidente e o Vi

ce:-Prcsidcnt~ dOl República nos ~ .!!. :-c:s J 
pons3biliàJ,de c o:: Ministros de E::tacio nos_' c~i 

mas da mesma nat1.1re~:L conexos COIll aqueles". 

Seria, no entan~o, de todo inCOnl!?reensí 'I.'ell que 

os representiJ.l'ltes do povo brasileiro não tivessem qualquer ?J.E 

ticipnção nesses processos, de que podem rcsult'ar consec;üªn"":"" 

cias politi.c<ls de, Z'Umil gr&l~idad.c, a pont:.o de ensejarem até ;l~ 

suspensão àas :unc;ões do Chefe do Estado e do Governo e a õcfi 

niti'.ra ,!?erãa tlo SI2U r:tandato eletivo. O consti.tuinte de 38, 

natur3lmcntc, :Mio !.:1cidi=:"~ em"tão clamoroso erro: ;:t,o contrª-

rio, reservou i:uportünte ~.is,s~o polltic.:L 5. C5mar<J. do!:> I!leput.o:.

dos, da qual ~e::. depender, em caroitcr privativo,.:l indi!:,:,C'n-

s;i'l.~(>l. ~ 'Or~:ioJ :..utoriz2c5:0 ~ aualauer nrocesso ~ 2.~;' 

~ resoonsabi.15,ê."-Õc, consoante se deprccndc do ilrt~ :) 1, "'!.!:E..-

Compctc,privativamencc 

ta.dos: 

cim:J:r~ dos Ocpu-

I .. aut('lri:::tT'~ ,E2..E. dois ~ ~ ~E.::.'1 

~t !!.. in:n:lur:lc::io !!...s. processo ~.Q.. f..!:..!:.-
~ e o' Vice-rresidente g RC'I'It;b I ic., c os 

Hinistros de Estado; ( ••• ) 

28. Como n~o- se refere ~ a norln.:t ilcimôl reproduzidil ~"\ 

apC'lHls umõl ci.:J.$- dUOl::; espécies - crimes COnluns ou crimes c1~ !"C'.;:. 

pons.71bilid.lde -, forcoso é convir que ilbrnnqc ns duas, ou !":!:, 

j~, . h.:1. necezsil1~lC,.1c d:l Olludida nutoriz:1C5.o d:t C.iUlõlr:t dos DC'!f'u-

t .. u'!un p.:ara C}u.:\lcl\lcr rrocc:::::o cont.r:t o l"resftlcnte da Repúbl.i 

29. 

ta, .1. C.5:marn doz =~put41dos deixou de desempenhar:1o procc!'::;:c 

da irnocar.hrncnt o l'.1.p_cl de ~ cc 'C'ronúncia,. que lhe fora. 

confiado pelo direito anterior, o qual só atribuia ao Sen.:ldo 

a funcão de ~ de julaarncnto (de f<l.to, sob a Clrta dcr

roqad~, compctia p=iv~tivamentc 5 Cãmara dos Deputados decl~

~, por dois tercos de seus mcmbrcs, a p~ocedênci~ ~ ~

cão contra o P.:-csidcnt:.c da RC?:púiJlio.). e os Hinistros àe :Sst.:-.

do - art. 40, :1 .. : _ e ao senado Fe~créll apenõl!> julaar Ó F'1:'S,. 

sidc.nte da Rcpúbli.ca _ no~ crimes de responsZlbilid.).õe c os ::j.-

nistros de E~taão ::.os crimes ã.J. mesma natureza conexos co:n a-

queles -- art. 42, ~. Il. 

30. A expressão ::'::'::.:-.11 do ~ do art. 36 ca C-:-::!. 

tituiç5:o de J2S _ tT~ ~ ";:::'..lS:lC~O COllCr:l o PrcsidC!nt:e ria 

Repúblic~ por dois cercos da. C2":l.lar.:l dos Dep1.1t:.<Jdos, 'ser:i ~le 

submetido a julgamento per<lntc o Supremo Tribunal, :-las infr.::-

ções pcnnis comuns. ?u perJ,ntc o Scna.Qo Federal ~ :lOS cri:::cs 

de t·:::.sponsab ilid.:dc" _ deve ser o::ntenàida como üutcri=~c.~ 

insti:1uT.'<lc.:\o do crcccsso, ze o inte!rprete levar em conta~ co:::.:::: 

de zeu :"l1.decli ... á .... ·cl dever, .Q sistema normativo em que est5. :'2, 

scrido o InCncio:lilC.O art:. 5G, ':'=to é, se intcrpret.:lr essa r.or

ma f'm harmoni.:l com os '.:trt::;. 51, :.2 c 102 cL.:J. Constitui.cão~ .-:"C 

conferem co:npci.:ênciOl 5. CRmOlrn (ios Deput<ldoti t50-somcnte ~.::.r,). 

a.utorizar <l 'il'lst~urttcão de qualq:uer procczso contr.:l o Presi

dente dõl Rcpúblic.:l (c1.rt.:. 51, n. Xl, ao $cn;:tdo l;"edcr~l par.n j.:r~ 

cCti=:~-lo c julgn-lo nos crimes de respons;:lbilid.).dc (art. 52, 

n. Il c \lO Supremo Tribu~.:tl rccicrnl paril processá-lo c julg5-

-lo n.:l!: i:1f.l.·~'C;õc!:Õ pc:m~li!: comuns (,art. 102, n. I, .)l.í.nea ~l . 

31. Eztã, l')oi,::>, rorn ele q\lnlq\l.cr t~úvid~"l .Cp,lC o ~i!;-

tcmn con::::ti1:uciclO"l em v igor inovou em tr.mn de I?1..·CCC!i~O l,tll

cr~~es de r~~ponsübilidaec, concentrando no senado,~~ 

procctiso c o julga~ento do acusado, como ocorre nos c=imcs c~ 

rnuns, em que tarnbé.m compete à Suprema Corte o procczso e o j:.:! 

garnento ào·Pres~dcntc acusado. X Câmara dos Deput~ãos sô C~-

bc, em ~ ~.~, a ütribuic50 de previamente autori=or 

a in~taurac5o do processo por dois ~ercos de seus membros, ~~ 

~ qualific~âo que rcivela o con~cúão evident~ente político 

ãessil delibcr.:l.C~o pilrl.:1:I~cntar ~ Gl importânci-iJ. àa C5.mar<l d:):.> 

Deputados :-:0 processo :de .!.:npea~hr:lcnt, que jamais poderia -.rir 

a sC?:r inst.::.uro.ão sem. 'a au~ori=.ôlc;50 daquela e~pressiva maior=..o 

ue dois terc~s. ESSil 'a'utcri=acito confiqura, oortiJ.nto. ~ 

~ ?rE:!$~UDoS"tO ~ conàicão ãe Drocedibilidaàe ~ .s. ';:::';1 

.~identc' dil' ? ..... núolico.. quer :lOS crimes comuns, quer i:>s de !:c>s 

427 
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ponsübiliãadc. .~\ falto ãesse p=i'.ls dOJ. autorizaC;lo não se :..::.~ 

taura (tonto '.';:;:.le ãizcr, ::ão $C i~i.ci.J., não cor:teca) nenh!Zn ~'":~'2. 

32. Que ez!:a prévia autori=nc50 de àoiz ~crco::; .:'.:1. 

Câm"m.-.:t dos ::t.:pu-=;:;.ó.os. s~j:l. exig!:\."cl paro. z:.s duas clozses cc: ç:-=. 

ceSS:>S' (cri:acs c::)l;un:::. C".l de responsabilid.:r.àe) já o reconhccr.'.'.l 

a pró?ria C5mDri:l r qunncio ?reviu no respectivo Regimento !ntcE, 

no - clabor<J.do ~ob o rcgl.:iie conzti tucion,:ll õe 8S, pois .:11'ro

vâd6 .pela ncsoluc:5.o n. 17, de 1989 - ti cnumcr~cão do: caso~ 

de votélcão P~"'l." escrutinio s.ccrcto, como r:c colha cio seu .::.rt. 

1p8. Entre eles figura prcciz.:u."'Icntc o que intercssCl .:1.0 c;!.!.~o, 

a !õabc:r: 

33. 

lI. Autori:nçEo p~rn inst~ur~ç5Q de }lrO

ec:ôSo, IHU: inír:1ções ren:tis ~ ":'!!.2.!. .=..!.i
~!!.;: rC:!'õ'\"lons:lh'iljd.:1dc~ c.ont.r:1 o Prr.sidcnc(· \~ 

o vicc-rrcsidcnt~ d.:1 Rcp~blic:1 c os ~tini~Lru~ 

de l!:::t.:ltlo " 

1:::;::,), l\Onn:l rcqjln.:'n1tl~ ê, !õcm .7l. mC'nor dúvidôl, :1 

!:t"tl.··~ !J.l~:J.~I!:, P01"Cl\1C ","'\ Con~;tj' \d c50, ~o cuidt:\r di' nutor t :::1-

çno para i~stnur~= qualquer ?=occsso coner~ o preSidcl~/ 

públic.:l. (art" 51, :1. Il, aão dispõs sobr.e a forma de votaç5:o ~ 

se o~tensivn ou SECreta, =nzão por q~e tul matéria f~cou rcl~ 

gada <lO direito =::gi:nent~l e, efctiv.amentc., foi requ1ada nos 

arts. 217' e 188, ~. II, do Regimento Interno da Câmara. 

1-7';0 se tem noticia de qualquer- objeçio qunnto 

à aplicabiliàudc t!CSSil. norj.ta em relu cão aos crimes comuns, :;'IaS 

apenas no toc.:mtc aos c=i-";!.cs de responsabilidade, cuj as Inor

:nas pró"cedimentais depcn.deriêlm da lei especial e, não, do' Re

giúlcn't:o, como p::-c·.'i~to no art. 85, g:uc, <lO il1àicar as di.rctrá, 

ze:::s concci tuni~ 60S c=ime:s da =esponsaz.d~id<làe, =eza !10 seu 

r,ar5.gr~io 'únic::: 

"Esses c.::imcs sCTno definiôos em.L!i ~

~. que estabcl.ecct'á .;:.s ~ ~ processo 

.=. ; ult::1:::en t:c". 

35.. ]I. p.art:"r desse disposit.ivo e como ainda ::il.o ::2, 
i . 

:-;:."'C Q6i~.:-,das ii5 :::;rr.:.as ::'egais ?or cl~ :::acl.:.n-:~déls, suz~c.n~x.~ 

algul!s c;:ua!;e <leu n recepção da Lei n. 1.079, de iO .. 4.50, ?c

lo menos quanto <'05 preCCl.tos compatíveis com <l Con!::ti~uição 

de 1~8G, cntre C's quais scus: arts .. :!2 e 23* que, trato,néo da 

dcrroCJ.:lç,:1 [.1.se de pronúnci.:l " c.:trgo dll C.5:r.t.::t.r~ nó proce~so de 

il~r.Cild!r.lcnt, .:;.luch:::o. .:l. ~ ~ (aliãs, vot.o.c;ão nO::linill 

não 512 opõe conccitu,llmeutc a .... otêl.r;~O por escrutíni.o !:ccrcto, 

nem há inco:r.p.:l'tibil'idade entre as ?uas formas). 

36. De qualquer l:1odo r ~"'\ vcx;at21 CH1.:\C':.ti.O· c1n rcccQç.:io 

da Lei n. 1 .07!)/SO, s~m tiÍlvdin, h;\vcr5. de ser .:ln.:&.11!:üd:L c rc-

solVid.7l l!1n cvcntu;'ll prcce:::;c da imf'lr.nchmcnt, que vcnhol. a scor 

l~ H~%;, COlno có pod,c h'lver in:T.t:lur:lc5o ele qunlC]\.\cr pr~ 

ces~n por crime:::: de re!tponsabilic1adc qu por crjJu~s ~ 

a prévia ~utori::ção concedida por àois terços 'da C5m:Lra' Jo~ 

Deputados, § óbv:i.o aue êlintia não pode c."d.sbr qualquer proce~

so de imoencn:r.lcnt. por ::télis eminentes c doutos qu,: _sejam seus 

autores e seus advogados. 

37. Se a Cãmllril dos Deputados - por d.oi!õ. .terc:s de 

seuz :, .. embros e por votação secrctZl (C.:J'., ~rt. 5.1, n. ~, c n=. 

gimellto, art. 1 e8 r :1. Ir) _ vier a autorizar a inst.:&.ura,iio 

do processo de i::i"oeachrnent. como notori~mel1tc ainda n~o o ícz, 

tal ,processo pOderá ser ~nstaurZldo, se zc entender, então, ~C~ 

as normas da Lei~. 1.079/50 foram objeto de recepcao. Znqua~ 

to a Câmara não a'J.tori'=~ proces::;o contra o Presidente da ::::c

pública - sej::. :.:or evcn~::al c::i.!ile de respons.:&.bil.!.dZldc, seJn I':' 

por ~uposto c=:"''':le comum - não há ':alar ~la lei que dev~ disci 

plinii-lo. 

36. Si ~ in ~. todo o problema :::c cifro. à 

aplicacão ao C.".I.SO ão ar-c. ;: í. ~. :. ê.a CJ.rt<l :'!aqna r' C do .;=-:.. 

188, n. lI, do ~cqimcn~o :~ternor em virtude ãos quais, ~ !a! 

ta da prévi.:l. e indispens&vel conãição de l?roccdi~ilidAde 

autorizaç~o de cois terccs da Cãmil.·rêl dos Ccput.:1.do!> por ·Jot.:l-

cão Sccrct.:l. - n.3:o há' viübilid.:'1de juridic.:l elo proce::::o de 

inu)cü\:hulI.'nt, isto rS, 115:0 cxi~te ncnt pode cxisti.l.~ q\.l,),lquer j":t"~ 

ccs:;:o dessil n~t.\lrc::a, mas uma .::.imples tentnt.i.va de instaurii-

-lo. 

39. 
Não deveI C.:l.u%õür adnlirüColo que uma dccis50 pol,;, 

t.ica de tão gt-.:wcs con:-:cqt\êncl..:lz, como a .j,utori:.:I.C.:\O p.:lra in=:. 

té1ur.7l.r qUillqucr procc:so contr.:l o Chefe do l~!:ltQdo c do Govc'r-

no. Cosse CC:t:c:\d.:t c1 .. \. clcftn.'nt:ll: ~T.:t\·;lntin elo cscrut.inio !':<"'''=1"I.!

lo, C]\.1C l't"ccihU il.;Zl .:10 p:lrlt:lmcntar votn:r de ;lcorc1o i1l,>~n'-l~ ("'om 

sua própri;:;. c:n::::cJ.cnciil, o que é clil inàolc co mZlnd?-~ 

scntativo, de !!os:sa tradição juríclic.J.. 

B) Hanifc!itacões ele. õoutrin~ 

. 
40. 1\s questões aqui abordadas vêm Ocupa.n::'o noSsoS 

melhores juric=c:1!:iultos, entre os quai.s, como não surprcenàc, 

prevnlccc a bOil c,1outrinil, que foi resumid.:l no tópico .:int:c!:i~l:. 

4t. Convém lembr~r,. àesc~ logo, o Conciso c exato 

parcc(!r ào ão\!co c probo cat~<ir5.t.ico mineiro, !"rof~ ::'..:"'.C!, ._._ 

CHADO EOR"l"A, que. respondendo aos quesitos <le COl'l;.ul.t:l, SU':' 

lhe ~oi prefiencc, ~ssi~ rcs~~iu seu cntcnã~r.cnto 

~'A comrc:inc.ia privacivo da CiM~~~ ,io$ t~ 

i'uc~do$. i,<lra aucoriz:1r, ;>or rioi!'> tcn;os de sr:;\.:: 

me~brost :; inStõlut'.:u;ão de pro!!c!:Go c.onc:ra o rrr:, 

sidencc ôa Repüi.Jlic.::~ ;lUran&C :> :'rocc!õso ;:Ol' 

crimc~ de ~e~ponsabilici~de c o rroceS~Q ~ct' i2 

er~çóe$ ~en~is comuns (Consti:uic50 de :~rüoEl 
C:t - are. 51 - I). 
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A deliucra<:Ão da Ci"m:trii'";dos Ocputo:cios. ;''::;' 

rn icst~ur~c~o de proeesso conc~~ o rre,iden(~ 

d3 R.~~blic:, n~s infrntSes renais cou~~: 

'~o~~,C:.'r.iQCS de l,'espoluubilidlldc, Jcr:vcr;Í ~;~r ~Ú~ 

t~d.:l C1D VOt.41t:tCl por escrutínio secreto (!tCCi-

Qcnro Interno da C~n3r~ dos p~rutadu5 

188 - IIl" 

., 1·l. 

fico parecer proferido polo mesmo constitucionali:tn, ~: 

"A COIlQti~viç.io d:1 t::.epúblic:1., em seu ~_t·l.-l 

~o SI - 1. -. c:qn(crc: .n ColIIIAr:t dos DOlHILndoo r.1I!~ 

\'~rêncio:\ r''C'lV:r.ti-Vn. \HU'n 

"nQLuriznr., ror doia t~rco. de ~e«n 
br~~, _ i~$taur~ç~o de procec:~ con~1 

presióence e·o Vicc-?re.id.nc~ d~ t::.Cl'~~:2 

ca e o~ Mini$tras.~e ESt3do ll
• 

o cicado ,inciso do ar:iço S2 nio pArticu

lArizou o processo, para limici-lo ao prDcc~~ .• 

por crime de responsabilidade ou ao proce~~n 

por in!rações penai::: comuns. NÃo se. pode, i'r.r 

i •• o, rcacrincir o alcance da locuçio, parn 

introduzir no texto d3 co~stituiçio ?4141vrn= 

que nel~ n~o se contêm. A norma constitucio

nal se ofeiçoa ao domínio que A Cim~ra dos Uc

pu~ados exerce no processo por crime de :eepo~ 

•• bilid~de c no .processo por infraçies pen~i~ 

comuns, ~tê o momento culminante da acus~çEo, 

'a~~s a qU4l.s~ abr~ri a fa~c de julsemcnco ~~7 

rante o Supremo Tribuna 1 Feder:l, o:Ls. infró'lçõ'es 

penais CODuns, c a do" julgamento na ~nstinci~ 

privaciv~ do Senado rederal, nos crime~ de =C~ 

ponsaliilic!_de (Const.ituição da R~púolic.a - , .. rt. 

86). 

A autoriz.aç:o Q3 C.i"za.:lr3 àOE. Dep\.&'CÕldos, ~;o 

: exerc-icio de coop'etênci:. pr"ivativól, ?or dois 

terços de seus r.1I:n!i)rOs, ... plic~-se tanto ;ta l'r~ 

cesso por c:-::ne de respon,abiliàólcic: como ,c::l_l'l'S::, 

cesso por !,':lfrações pen3is comuns, :;>ar:l ~~ 

!.!.É..2. àe um e de outro" qUôlndo promovidos con

tr:1. o Presidente d.:t Rc.püb 1 ic.:l " o Vicc-Prcsiàen

te e os H.inistros de ESGado_ 

A coapetênci.:t p~ivacivn d~ Cim~ra dos C~

putadoa p~r3 Autorizar ~ in~c~uraç~o do proces 

so. por dois tc.rç.Q: de. scu: mcmbros" 11.01 !'ortn:l 

do :&r:ico 51-1 d3_"Conscituic~o Fedcr31-, cansei 

tui inov4ç~a do texto de 1988. Com efeito. ~s 

Cotutituicões Federais d. 1891, 1946 1967, 

bem coa0 :l C~rt4 de 1931 e a Emenda Conscicu

ei~n:ll n9 " de. 1969', n~o contetDl»l.:lr:un a com,,!!. 

t~ncia privaciv:l Ja C5m:lr~ dos Oe~uc.:ldo$ ~:lr~ 

nucor.i::ll· !I. inst:l\1r~ç.':;:o -do proce.sso, como fcz 

"3 Con.cituiçio de. 19Sa, em dis~o.iç~o i"ov~dtl

Ta. que requ .... r, pnrn in.t:l.UTnc~O i.Co (., ('I 

inicio, o coaeco, o principio; .:1 inlluC~I::~:.ãc ••. 

a instalação do pro~esso -- a q~.:ll~fiCa~ 
ri%~ç.io de dois te.rcos dos mem.bros da C..imo'lr!l 

dos Deputados". 

liA Lei n9 1.079, dc TO de ôlbril de 1950, 

que define os crimes de respon~abilidAdc. ~'re

&1314 o respectivo processo, prevê a adoçÃo da 

~ ~ (art. 23), parn apreciaçao do 

par~cc:r sobre se .... denuncia deve ser ou não jul:, 

&~da objeco de delicaração. 

43. 

o Recic.enlo !nter:no "da C.ãtb;:ara (Rc.soluc;::;io 

n9 17, de: 1"989), exige: o e~icrucínio ~t'~ no 

caso de au..tori=;l"ç~O para insc:l.ur:ç.lo ào procc::.~ 

so nas infrac;::ões penais. comuns ou'. no: :rimes 

de r~sponsólbilidade concra o Prcsidcn~e da Re

püblica~ ;, Vic:.~-i!residcnte e os }!ini!õta'os ::~ 

E~ta.do (ar:. 138 - lI) _ Em ia.::e constit.ucional 

que nEo é a rncs~q que fCli cont:clIl-plad::t' na. lei 

I!special, :ejol. para aucori:.ar· ::. .instauraç~o úo 

processo (.:trc. 51.- I) ou admit:ir acusi1c;:::to 

(art. 86) •. i. deliberação da C.imat':J. tlevcr:i "b

sery:tr o e:o:crt!clnio ~ na vocaçolotl. 

Out=~ r.otãvcl ::t,="st:e <.10 Direi. to Constituci:=~.:ü. 
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tucio ào tc::.1U, ~~mbé:::. concll:.iu pelo .vat~o secr::!i:o c pela ::cc;~s-:o 

sic.aci~ do ~ cc nois ~c.=~os n.:J. CE:nilra ['ôlrn .).utori::~r ::. iJ'~ 

tauração do F~OC2S50 ê,c .i;::~c.:1c:~:::cn~. nc.produ::a-se este ':.rc

cho conclcsivo õQ: SCHl cxeel:cnec põlreccr: 

itEm face d.1S premissõ1s expost~s, pode-se. 

re$po"d~r. acora" aos quesitos (ormulados. 

Ao' priolciro: 

"A autori=aç.';'o tl~ C.imat':1 dos Dcpvl..~,(h.::. 

õl que nludt' o :trt. 51. inci!<;o 1. u:I. Cnn:'õ

ti~uiç;o F~~~r~l. ~ cx~cid~ pttr~ q,,~lqu~r 
rr~ce~so cpn~r~ o VrcDid~ncc dtt Rcp~l)li

C~, abrnn~cndo, pnrt~ncu., procc8~oC I,.,r 

crimr« dr rrnpu"nnh;J~dn,I~7fl 

Si.m" pelas ra::õc;s que decid.m.m.e~C/.~m 

ey.poata.3 mais nlto (V4 n9 20). Zm ~int:C!:e. ~!. 
pit..:l-so., isto decorre dA tll~lSma. r:::io: a nece.!, 

si~ad~ de uma apreciaçio preliminar, dit~ !·~o

lrric~·'. por parce da C.imara dos Depucados. ~os 

termos do n9 7 (v • .s:uprôL) 4 

o Min. Paulo Bross.ard, era seu bem l.:!ncndo 

voto n~ QueiXA-crime n9 427-8-DF, record~ ~ e~ 

te prop5sito ensiuólmenco .~? grande Rui 5arbo

sa., fi.gur:l cert.a.mente insuspeita de !:.ub.:1.1terni 

dadc· política: 

"Muic:s vezes, reconhecendo mes~O ~ 

xistincia de í~ltas, de erros e de viola

ções das lcij, o Congresso tcr~ de ~ecuar 

ante ~$ cODsequências de fazer sent~r 

Chefe de Estadd no banco dos ri~sl' 

cit.~ loco cit.). 

Ao segundo: 

(ol; • 

"A dclibcr~c~o da Ci~ar~ dos Depurados 

sobre illst.auraç:lo de -processo c:J"ntr::. o pre 

"~ide.nte d.:1. Repüid.ica.: nos C.:l.SOS do '.:.rS 
51, inciso I, e do "~rt .. 86 da. Con!:c:'cui

çio Feder:J.l, deve ~er tom~da por ~oco 110-

=inal c secreco dos Depucados?" 

Lembrc-se, da p3ss:.celll, que .:t Lei nQ 1.079/ 

50, :"lOS ... rt.:o4 :2:2, '~a'f\\lt. c 23" ~. c:-:.iGc cl,!!, 

r:1mente ':\:'01:0 nOmitHll" llõlS del H'Cr:lçÕes 'iobrc 

ol. ;'I.CUS3Ç:O c!o l'residente da. Re:r\iblic3# ~ vcr-

d.lde que':1 dccisEo do Supremo Tribuna! 'r"cdc.;r"ol. 

no HS 20.9 /11-.1, reI. !1in. Aldir r~SSa1"in~,o. C:CI~ 
sidcr.:t esses preceitos inõlplic5veis" ror nio 

b:lv~rcttt \s·ido t-ecebidos pela Const'icuição ."ltu.al. 
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44. 

Tod~via. o Regimento J~ C~mara dos Dcpu~~ 

dos ~ claro 30 exiGir "vocaçio por escrutínio 

sccr{'tol1.~ p."Ica .:'l. aucori:.:I.c5o p:lra;lo l.n~c..:lur.:J.-

ç:io de: procC'sso conu":'. o rrc:.:::~cictlCc J.:1 ,:(·P';1J1i. 

cn li
• 

N:io di~crC'p;"\ tlc:::r.:~ C"nt cndiluento outro' lJew [un-

d:lIl1t .... nt ;:\(10 l'.:ll~C·("'t~r dI" em·J.ncntc I'rof. •• 10!':t:: J\T.rm·:no DE (n. J VI': 11~A 

~s. '.\ 

!'Pelo que ji foi exposto 3ntcrior=~11tC. 

a aucori=.:l..c:o da C5mar: dos Dcput.:J.dos~ 1uc 

alude o .art. 51. :'nciso I. da Const.ituic:lo .1c

dcral ~ ~xjcid:l para qualquer inst.aurac~o de 

procc:sso cont.r:-. o Pre~idcn~c da Rcpúblic~. ~

brall~cndo pOTranca processo por crime de rC's

pons.:'l.bilidadc. Em qualq\lcr das espicics ~ro

ccssuais torn3-SC obricotõria m~nifc~t.:J.ç~o 

de dois tercos de: seus membros _ i:'ort:::ll1co :m-

plic~ a sua ~plic~uiliu~cie 

me ~c ::-cspoll!:..:lbilidadc", 

c..m frocesso ',)01: 

Emb:lra fo::;sc ,;-:)ssí-.",Ú cont:inuar ~: t .:mão c:..:':.=::-::: 

jurl.st~::;, c2ci::.:. :; ilr.pctr::.m:.c "ie Lazê-lo por "'in Jr 3. brc'.Tldo..cie 

C! por "I2l:C::1 05 ';;:s.:..!"'.ament.::::; . _·;:msc:::..":.os :::ufi.c:!..::!:n c üpoio c':)\!-

trJ.::,.:lr:":::l , .• G::pç;:;:..::~o c.eS1311?c. ':i.a.:!. sob Cl. letr:, , ...... , ~. 

C) JJ.:'lcn't~ç5:o ~ ~ ~ 

c1s50 proíarli~ C~ 0.2.90 ror esse Zg. Supremo 7rJ.bunal ~~~!Q-

[ora o r~'LlLor Cl.:iglon5.rio. 

47. Nes~e m.:Lncl.:lCO c:o segm"nnça impctr.:mâo por llu.=!. 

l:res Sen~,dorcs da I\.cpúblic.:l pcetcndi.:lr.1 eles compelir o Prcs~

dent.e d.:l C~lll\.:J.r.:J., qu~ .:J.rqul.v.:Lra pediDO de imoe.:lchment contra o 

<?minente PrCSlaCIH:n JOSe S,\l\r~::::Y, a d.J.r seguimento ao prace:::;o 

110S termo::: d,J. LcJ. n. '.079/50. 

-10. Se<)\lI1<..1o cl'll.clldimr:nto do Plenário, em dCCl :"";", 

l·('t:"cnt;.r~:, im':l, ., 1\1 t.'l Corh: n:ic.l chcrJou ~1. .:1.colhcr .:1. f\.U'1t.l~llU'''l!t .1-

::io : ~ríüic.::. .:::: .... s~C:1t::..=.J.. pelos e!'uncntes :~i.nl.stros ;\LD:I!t..l..r::.s.s~· 

:::n;IlO, ct:.:.J GORJ,,·, r:: C,,"~RLCS ~:.~DE:::.i\, :'.0 sentiê:o da ::::-evoC) a c;:!a 

ela Lei n. ~. 079/~O ~Jela Const:itu~ç5.o de ô8 - corno ficara con~ 

tando drJ. prl.me::..r<1 e:nenta la.\·rad.J. pelo relator ':>riginãrio-, 

porquanto ~ssc !'.:nó.~mento não ser i<1 n~ccssário às conel t.!sões 

dos vóto::: ;:;.:JJor~:ár;,,~s, que 2.!1deferlJ."ü!ll a segurança por outr:t 

~ 9 • C'.:lIT.a quer çuc zeja, a nOV<l emen1.:<l reàigiã,u [-'12-

:-.:1 o olcõrc..:.o r:;"..:c .;,c<1ba de ser t='ublic.:.do, :1ão afirma nem 2. t~-

se C:.::l rece;:::c:~o C.J. ':'21. L: ~ .07!)/SO ;,em ':":1ciicou ... ':I!n ~ue ~eóic_-. 

SE c,=-u ~'!en-:·..::tl =,:,cr::!~c3:o ;e, ::om -:aiür =-.;tzão~ não alude 3. t:;.'..!=§. 

LOS ;;;'u.:::::::,\ r,e.q2'",;· ... ·1, ccsce :~CJO, J. prct~nsCl rccepc50 da :ei 

~.:l .:..mpetr.:J.c50 - cie G::.:.e J. n~?tê::-::.u. aqui :l~scutid.:l é periel.t.:l-

men-:"c C\ctc~-.;.J.c.J. :.0 cO:1trolc :ur.::.~dicion.:.l, que c.:;te manc:i..lêo cc 

50. 
}1Õl!;, :1crn por isso, 2lS tCSC!:i ora sustent.:ld.::.:: c.::::l 

Xêlm t.1I=: contar coo o dc:senCJ<ln~do .J.poio ci.:1 SuprC"ln.:1. Corte, [)o~s 

ex.i::;tc outro cxpn:~::;i ... ·o aresto que dcmonst.:r.:l, ,j s<lcied.:lcl~, ::cr 

n ~utoriz~c~o ào ~rt. 51, ~. 1. àa Con~tituiç50 inovac3o do 

~ext.o ele. .oS, que !:\ouifieou sulJstancJ..:llmentc " compctcnc1..:l '1;, 

.'\lt(n:i::~C'~o rr6· .. ia eon~t.itulo jndi:;pcn~"lvcl çCH\dj ç:lo de llrncC"

<UldUd.:u.1t! t~1l1t:.Cl pm:õl aZo lJnH":~:":!;O:: po!" crixn.c!; ut! rc!::pou::~,l;j l}_ 

l1....Ld\~, "lU:11ILo 1'(''It" C'1:' j Itl'.~!i t:UllltlIJ:~. 

assentêld.:rs Coe 13_9.89, ~9.2.90 e 1-1.:.90 em qucst5.o àc onicm 

uprescm::1.c!<l Dclo c::-r.inentc l<in1.::> tra HORE.!!'-..1\. j\LVES na Qucix.:l-

-cri..'1lC n. 427-3, .:.juizad.:l contr.::.. um j'iinist=o de .cst.:lào, ..J. q'.l~'n 

se imputavól c=i:l1c ç~mum autônomo, isto ê r não Çone~o COr.l c::l., 
::lC e'!entu.:.Llr:H~ntc '_.:lmb6rn atr':"'buí.ô.o cJ.O Presidente d.:l. Repúbli=.J. 

32. Emborà .2l ~ dcc~dcnc~.i Õél. õ.esncccssJ.da~c 

<.:.usênc::.:J. ri2 c::me:-:.'::o com C=:.m~ de que t.:-.. núJém fosse acu!:;.:-oc:.o. o 

::l;eSJ.r..en:t:.~ GÕ! :-':::~:.J)lic.:l r ":::':'cou w2rl.dianarncnt.e claro que, :=:0:::. 

;:lemel1"t:c c,.J. ::Jnci.;.:;~:o c1C ~~occã.i~ilit1.::.ãc -;:a autcrJ.::acão ê=. ci-

No couto voto çue ;roíc~:..u com ~ ~rofic~~:'Cl~ 

51,32 c O~ ci~ COll~tituiç50, ~rocurou Q~cl.:lrcccr ~s inov~ç~cs 

comecnr ~\lstamCntc do fato de se ter subr;titui~o "a dcclJl':I-

Logo ,Jdi~ntc salicJltou S. Cx0 (!UC, pelo dircJ.lo de cJ.gor~, "'1 

-r1clo ;"1 jull~:lmcnlO l'l'l'o'nt:e o Supremo T·!·iíllIl1Ql~Ft'dcL·nl. n:t:: jll-

rrOnç't;~:: 1,"oIHli!> t;!lnllrnl;) 1,\1 I'CI-:JIIl:C o ~('II;I,lo rC'd(~rnl, non r r j-



aCI de rcspon$&bilid~de, se~ r.lu4ir, ~liã., a que o proccssa

Qea.to scr.;Í t,;ullDóa pcrOlntc e •• es mesmo: circio. julcadores". 

55. Discorrendo'sobre as ruzges justificadcras do 

rClC!ui::rito àe procedibilidllc.:c: para o l'rosidenta à,a Repúbl:i.C::l·, 

dltt:lllrCu o cn:i'nentc H1nistro t·l0REIM I"LVZS: 

56. 

I'Coa efeito, o requisito de rroeadibilida 

de parA o Presidente da Rep~blica (seja e1e d; 

cl~r3çic de procedinciOl d~ aeus~çio, scj~ ~le 

autorizaçôi'o pAr~ o processo c: julgamento ?o't' 

qua.lquer espécie de crime) se juseificOl :,ci.:: 

natureza do rr.audato que ele exerce, .:!. pela lOC_ 

percu$sio do preenchirucnco desse requisito: 

da suspensio de ~uns funç5c5, ~ue, no $istc=~ 

d_ 1969, o:r:l i.:ncuiac.3, .:, .:z.gor:L, sôo depende t'~ I, 
recebimento da ~cu~nci~ ou da queixa-~ri=c ;.~
lo Suprclno 7ribun,al Feder3.1, bu só sobr(~ .... éc C:-::t 

4 instauraçio do proce~so pelo Senado. 

~i para Ministro cic Esc~do, ~ue nio 

manu.l.::o e que é ":ct1issJ.vcl (e, ~orc:;nco, !:t.:b!:

·tituivel) ~~9 :1io h.i, ;'or isso mesmo, ~.!!. 

tivo para Cólrantia. õess:J. :J.õ1curC'7.õ1., salvo ~:lS c:!. 

50. em. que corre a nu:smn !:ortc, .quanto .10 pro

cesso c julgamento, que.o Presidente da ~er~

blica (crimes cOl1e~os). 

Por islôo r.1c~mo é que .:t nOSl::l t:r:r.ciiçüo c'm.!!. 

titueiohõ11 nuneOl estendeu ~os Ministros de [~

tado o requisito de prueedibilici~de cio rresi

dente da Rcp~blic:J. perante o Senado ou perante 

o Supremo Tribun.:ll Feder:!l, quando ele se: õ1pr~ 

sentava. sob :1 forma de uma prOn~"eiõ1 pelo ~r

&~o polCtico que i a Ciwar:r. dos Deput.:ldos"o 

NA linh~ dessas considcr~cõcs, concluiu o c~i-

ncntQ rcl.:ltor nc:g~n~o n ncc:c::::'icl~c1c de "ut:Qr:1.::.:1~50 pnr:l o I'\J-

nist.'ro, ::nm"'nt:.c:: par não c!C1!:fiJ: conc:~:io com cr.ime 

:ao l'r~r.ir1,-:nt(~ d~ J~"1'1'ihljc..~, ~: 

ütrihu'Ích') 

57. 

"~D.l f.:u:e cio exposto, :-ejeito a prelimtüar 

da neee~sidade, no c~so, cc ~ucori=~cüo prévi? 

'da Cim4r:r. dos uCl'uc.l.dos pAr._ .a iu&cl.1.uraç.io do 

processo da presence quoixA-crime., por ~ncen

der~ em face da' interprec.4cio sistemntica d~ 

Conscituicio, que o rcqui!lico de procedibilici~ 

de Ol qu-c Ollude seu artico 51, I, s~ rcurtri'qS<'o' 

no tOC3.nte aos Minis:ros de Escado, nos crimes 

comun$ e de respoqsabilidadc conexos com os JOl 

UlCtro:! °nature:z.a. imputa,:os .a.o· Presidente U.:I. Rep;!. 

bl iC.Q1I • 

0: C!:nlÍJlantc Hin.istro C!:LSO OI:: :·mLLO foi ,,·0:::: ver!. 

c1do t j unt~-:.ent.e cow. o eminente t>:ini.:t::o C~I.!O BOn..;:., !,~::q'.l:.! 

I!xiqia a autori=Zlcào prévia até parn os casos de crinrea; :1.:&0 

ccnc!:os com os cc ='=esi::icnt;~ ~: o: 1\cpúl"lica, como, .5:e restO, !:U~ 

tentar.õl o parecer ::0 emin\!m:::! :~~oct:=~'::or-Gara.l ;\nI:~'l:':;Dr:;$ ';U'N

QUE:n;~ ;1l.vArJ:!'::~;.. ~!o pOl'lto S.:e i::.tcl~cssa no probler.l.Zl o=a c..i:l 

cutido, esclarecc'!.!, co:n p:r;opric:d~ãc, o ~mincntc Hini_:otro CEL

SO OE r:Z!..!'O: 

56. 

titui "Juízo 

_"O proce:sso Jc rc:spons<ibili::.:Ic:1o pc.n"r. <:..:, 
ír<lCocs cC:llun:;) ou polícico-ad:nini.:::tr.:lci-.. =l (:::0:' 

mRS de re:spcns,abilidOldel do rrc.$iüc.nlc à~ ~~vy 
blie:a in$tau~:!r-sc-.i~ ::c:m1"TC. ;1cr:J.nte: .:1 C.im.:1r:; 

dos Dcput:J.dos. ,\ ~\1C:n co-mpctc. i1ri .... ;lt.ivar.JcntC' 

emitir. por doi:: lerçCls <.los se:u~ mcmlHos, o jlJi. 

2:0 de .admissibilid;Hic Ja .:lcus.::c;Í(), ,1UtOl"1 ~ ... :::~-
~t .'3&1tl, õL .,t:-rrtur:t de 

te d~ Poder E:e:e:ULivo d~ 

( ... ) 

rroee:!:so coutra o Ch~' 

Uni:lo (CF, .-.1"1: • .51, l)". 

"A Constitui cio deíere 5 C5m~r.:l dos D~pu

t4dos, e:o~ e~clus~o de qu~lqucr Outro ~rG~o d~ 

Ettado, não import.:lndo .:t nnturez:J. do ilíCllO 

impura~o ao rrc~idC'ntc da Rap~blic:J.~.:l com1"~
t~nci~ para proirrir um jul~:J.mcnto !:ob~c ~ prll 

cear:nbilid.:ade tI" :acu:.:1C:;.io ({HOC lhe foi diril~i= 
tlu. 

l·ell"tDi1.t'-,.;,~, d,~:ccc' IIIOd .. _, '1ur .:l in:;Lituj,:.i .. 

l,nrln1nr~to,r, ptlr lI",n d(' :;1I:ln c;.'l!!n:1~ f'(('tllr: ~· .. n 

~ ~ Jómissih i1 iciôlcic ~obre <1$ ~cb4iõe!S"oj~ 

reeid.:ls Conrr~ o Prcsidente: d~ Rep~blic~, qucr 

nos e:rime= comun~~ quer no~ de e:nrãeer políti-

cO-4dminist=~tivo". 

( ... ) 
"COnstat.;l-SC, .lSSl.t;l, que, em nosso dirci., 

to constitucionnl positivo (CF/S'S, .;lre~ 36).,~ 

Presidente d.a. Rcp~blica, depois que C.ãm~r.:'l 

dos Depuc~do$ aucor.i~~r a inscaurac~o de ?ro

cesso (pcnal ou pOl.ítie:o), ?clo voro de ::/3 dt, 

seul': met.lbro~, se:r:'Í submecido <1 jU1cnmenc.o .. \ (,,) 

~ ~~. iler'ante o Supremo Tribun::l 

l~cdcral c, (b) ~ ~~ ~ rcsnon!>ôlbilid~dco' 

perante D S~nado Fcderal". 

conzressual ':!minepLe::l:cutc r'olitico", ex~gc .:.. pr:=. 

não c::ncxos c~::' os do P!"csiãentco da Rcpúblic.:l. 

con!:.êm ncs~ p'l!:>sügcm de seu ãouto voto: 

Eis o 'Ice 

"O ato de Autori~acio constit~i prcssupn: 

to processu.nl objct.ivo. :"cíc.rcnce: .; v:llicia CO".,::. 

tituicio C' ulterjor dese:nvolvimcnto ~ccul.:'lr I!O 

proe:es9o. Tracn-se ,de requisito mínimo de aJ

miGsibiliJ~rie da illsc.:'Iurac5o da relac~o rroc~!, 

sual l;e:nal. SeIU l~SSOl rrévi.a. ,::,uloriz:tçãu • ..: ii1~: 
tauraci~ de proe:ess~ penal con(lenat~rio cont"; 

Mil1iscro d~ EscaJQ conri&ur~r~ :;ituacEo Je i~ 

juato c~n$tr~ncimento. 
\ 

A rcçra constitucional mcncion.:1d~ insti 

tuiu, Ctll f.;'ivor dt1:: ~litlist:ros de' estOlt!O - <] U:1 11-' 

do pa.si~eb: de .:lt';\C pe:n.a.l condenatória - li

pica rr('~r~~ntiva (ir ordem Cuncionnl, clc~ 

dc!e:rid~ ~~. 

EatOlbclcceu_Mr, nei.a., uma hip~~e~c de imll 

~ rur1l1:\1. J":llin:ad.a. a t\ltcl.ll" o illLCI'C'::':" 

I"i"l ie" :-:;;;CL"o" i :!adn 1"'1/1 'i 1:1"I·«,c(":::::d.l i 1 i.4i.,:,!,' 

do Hiniatro de l~st:ld.o, ~ ocorrênci~u·

torizaç.lo pOlrl<1n1encnr, cmc.nadn 9 i>el~ ,J'" 

maioria qu.a.lificada de 2/3 de seus mcmbros, Ja 

Cim,ara dos Deputados, ou, e:ncão, .=.:.!.sacno ,la 

investidura do Hinist:ro de ESC:ldo ~ ~. 

431 
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59. 

o cra.u de maior tnccnsidadc que ::e conCc

riu a. ·cssa~ pr.c:rr-o&Gciv:r. '"mitiilJcct'i~l, de índole 

constiLucion~~~ cle~e-s~ i v9ntadc do constitu

inte, '-Iuc, ao condicionn~ ":1 instóluraç~o cc pt"~ 

cesso con-tr:l ( .• _) 1-1inois:,:':-os de C:::t:1tJ."," ccr, 
art. 51, n oi rrêviOl autoriza.ção d.a C5mar-:l uO$ 
OCpUl,'lUO:::, agiu em função d'c-' uma precisa ~ cc:!.=
c~icntc opção que rC.z no.quc.1c-. 'I':J:rticlll:lr nOfr.e-n-. 

to hist.óri.c~ representado J'Jc~a promul&~,ç':::: ~ 5.:1. 

C~nstituit~o br3silcira. 

A: ·cláusld . .l constitue-ional foi c.onccb iã.: I 

em' sua !:ormul;;.";'.~o rCàaci.onÀ:l·:·o-· com L~~o'i: : ~. 

cion:l.l:;;r.ncc· -'::f"nêrico. i'õl_l'":~::,~, ;lbl.·;,\:1·~·~~· 

os vroc~!:sos ;--cn~:,~. 'f~oC:~~t.'':':.,. .. ~.:~:~:cs .. con1..':'"n :rini.:... 
(ro::; ue !:st"IlO('l, ~,., ... ,-... ~ ...... _ .. ('c. ilrc:lC's 

p~nnis comuns a eles eventuaLmente i~put~dn. 

h. int'cnC":!('I 00 lceisladcfr con!:.titl.lintc~. "..!:: 
j e ti""::':;'ICnt c p05 i livado:. 'lLi'l :;::."csrJ. coo::-"I:o.i t::u·c i ~'l';::' 

Cr.'I q\!("~1.:EC'l. ; coni:':-::l:lc.7: :.~~: .. ·ccel1~ls,:>-,il:;''::' .~. i:..!.. •. 

ber.:lC.;lo oJ. C"5:n.:r.: cios Dcruc.:Loo::. pie, .:lO :l?(C

var~o rr-ojc'"to u..! l~csoluc~o'·~. ::4-C. ~de"· 1989: 

que '';i.:::pôe sol.n;c () seu r.:C&l:b'C:1H.O :'lI..CrnO-, 'l~~

te cl('~t.::c.ou c.,pícull:l. em"que di!>cijlli'ni'l o i'tOC~ 
dialcnlu lcSir.J.Il.i'l."o ue ;"Iut;ori::~çEo l'ôlr3. i:;:;t.:~~ 

rllçiin uC proc:e~~l,) crimin'll - ~ ~ .7~.!:.!.:.:.:::' 
- cunc.r.:t ~Iini::.tro de C.::ot.-:tdc"·. 

Passou c;n sCCjuic.:\ a. intcgr_õ'l1·_rcproduc5o' do t~E 

to, cnt50 rcccn~l=sir.10, do ilrt. 217 õo ncC]imcnco .:Lntcrno dn 

Cünlélra dos Dcput41do!õ ~ c rcsUml U ~cu PQns.."l.Me-nt.o :1cstas j \!dj-

60. 

"lI.ssiua, :::C'.nhor prc:itlco'n'cc, reitero.:'l "l,
n('r"':q:õio U(' 1\ IH' \, nov" "'·41,·tl:lmC"t\lO ctln:;t i lUo' i~~ 

uul, ~'I:I nO"Ut:t \ !lntõUll .. l.~luc.i.lIJ.l· \\0 art. 51, 1, ilt::. 

tit.uiu, cc forma .. mpi ... , ul~~."'" novu :sit~.:"l~~ 
i.:.1~n·ici.:liic ;·ormal. c:trac:tcrizaàoru d~ impro

ce.ss.1.bilid ... de dos asences·"'p)ÚíCicos nela 'rei'c
ridos: o Presidente da. ?cttü;.b·lic:~, o Vice;:"pre

sidcnLc (l~ R~p~blic~ c os Hi?istros de Escu~o. 

preceito 

conatituc:ion~l mencionado, de conteúdo &enéri~ 

co, .. ludc .: ncce!>sioade d-ILJ"rr.via .. tutori=~ç:io 

da C5mara uos Depu·tados p~ra,'ôl ínst.aur:tç:io Jc: 

'rroccsso -- ce qualquer proccsso -- por ~nfr=

ç~e! prn~is comun~ ~u por c~imcs de rc~pon~:l~l 

1 idade, Lu:putados ~qucl/l.s ·s-up..remas :lutoridadc!': 

do PodeT C:ecucivo·'. 

àom:o \,·ot.o ::':';;:,);.·:.1 roi ~:c::::C'nhecidO" que o s.istcrraa con:;'t:ituci("-

cesso i~z ~cnticio 1', j'Or ~.q;CI. ,) S\Hl <:1"'\pi.:: :.:..

c~ci.Jni.l' no Jircito cOlnp:lr:1i~J C:ll rc:l:1çiio ,::os c..:l, 

gressisto'ls ~ ... cro'lvês do ::ecul .... ~r i:lscit:.uto ci~ i'l~ 
nid;J.de l'rOCcssu:ll. ou qu.aucio se tro'lt~ do ?,:,e:~ 

dente dôl ~cr~blic~, ~ej3 po~quc Cheíc dc Esta

cio, $eja porque C~,eí(.· do i'odcr Cxc:cu'ti ..... o c:, ;.~ 

l,rctcdo, ~orquc. ~11$tnurad~ 6 rrocesjo, ~o'lí ;II! 

61. 

Yiri~ i'l crnvf~si~~ ~onscqU2nci~ da sU$pcn~~~ 
do excrc:"i'cÍLl de !:u:u .a.ltissint~$ funções". 

o not5vcl monogr~.íist4l do Impcnchrncnt. ti tUl<J 

por todos rcctmhcc.:i.do .:lO eminente Hinistro Pl\ULO llROZZi\Rn
r 
C!~ 

gO\\ a cr1.t1.c:lr ~ -c'lcvnc:iio' ào ~ c salicntou, :ncrcê de c~:c::n 

Plo~ d;l_ 1l1:;córin, .J qr."ndc dificuld:tdc p~r." procc::snr o I'rc:::::A 

dCIlL.C' dôl RC'!p\ibl lc.:.,· m:..n cc CUrV('I\1 ;\0 texto ·oon::tit\.1cion:Ll 

~u::t·j rlcou (.~C".It~t \~!:t·~:; ~Ipn'pri.:ltla:'.: (.xpl'.cn::5c!7·:" 

G2. 

nEntre~:lncio a um:t flesso::1 qualquer., q\le c.::E!. 

to pode scr cidad~o responsável., como um pulilo. 

test~ de rcrro de incer~sses quiçi "ineoníc~ 

~5veis, ~ Cnculdi'lde de denunei~r o Chefe de r~ 

cndo, ern natur~l que o ~csi$lador procur~ssc 

rc~cuard~r .. prcsidcnci~ da RctJ~blica., condi

cion=ndo a. inscaurac~o do proces!>o de respons~ 

biliu:l.dc .ao pt'.::::-mc d~ C.im.ur::1 dos Deputados, "!!. 
de.l=sidc.: TcprcsentncEo nacioual~ tanto rl~i= 

qU9ndo, ~ccrct.:td~ ~ ncusac~o Ou .. utori=~ll~ 

insL~ur3çio (lo ~roc~s~o, o Presidente d~ ~~llJ

blica rica ~tltomRcicam~ncc nfasc3do do cnr~o~ 

hoje por 180 dias • .a.rc~ 86, § 29. 

quC'n 

"~clo ~au cnr5cer cmincntcmenc.c po1íti 

):0, :-l~O li· 'X.n o jurfo dc l"csponsabil id'::~IC 

de s<; r-~:Cl:_cr aCl"nvés de uln \.'ercladc.i::o j'.Jl.. 

samellto, : 'In 'lPurn.ç.io de [=:oco (d~lit:;), g._ 

j\lic.:lç;:o '1.) direito (pen.:l ou <lbsol ... iC".~{l> c 

irrccr.::tnhilicinde Üe. efeitos (c.oisa ~,j,1J;~ 

1.1.d", O Con.tTole Jurisdicional dos :,tos 

Admini$lr~1.:i'\"os, :19 67, p. :57. 

:C! '.ict'cm !ocr lCI.l0r:lOólS .:s pôllôlvra= do '::.;l.!!'

.~ Cn.\SE ~enado nClrce-.1nlet·ic:lno '1u~lldf' 

do julGament~ (io succssor de Lincel"., 

"Th~'L ;'ileu .the- $enôltc r.ics for che 

crial of. ;·n impeaehmcnt., it !.:it.$ .:1.:; 

Amcri ... ,.I~ 

1.o'l"'· ·r~.C' ... :i.c ... •• 1867-1865. ,,'. ;'IC) p. 556, 

h5 de rcc:onh~~eeT-sc que h:l.vcr:"Í scm-prc, ou djfl, 

cilnH:nt6t deixólrn ~c: haver. umôl dose de Ji:=OCl"i 

citln:1.\'icd~d\'! na dccisiio dn C..ilnõJr~l~ Rui P'.:I.rr,p

$ôl, jurisco"~ulco c hom~m de CaLado, escr~v~u 

cct"t.:l í Clilôl, 

Umui t:1~ \'e%c~, t·cconheccnuo mesmo ,~ 1;

xi~c~ncj:1 J(' rôllt:1~, .lu errp~ c de vi(ll~

Cac:s d~s tci~, o C~"~rC'3ço \eri de rrr11,1r 

an~c ~~ ~l,"~cqu~t\cias craven Jc C:t:cr :.,.~~ 

t3r o ~br(~ d~ E~r~da no b~t\co doa 1~'ll:" 

(lh,".UI CI.u",I,~lnç, v. x X.V " t. Vl, p. 1(111. 

Sem ucfcnder o quorum ôlltfsJ;imo 1~ 

sa~r:1.dc, que :..ornôl pr:tcicamencc inexc::quívcl qunl. 

quer processo contrôl o Presidcnt.e, forco~o 

convir que se fôlZ necessário um freio a. filtrõ'tL" 

ôlS iniciôltivo'ls irresponsáveis: d~ falsos tribu

nos da plcbe". 

Para finnlizar a!> referências ao are!ito àa S 1.1-

prema Corte f citc:::-sc oc; cnsinam~nto!:i ào eminente l'-l.il1i~~o Cr! 

LI.O I?QH.1A aCC1"Cõl cl.õl intcrprCcilc50 do ç"rt .. S1, n. I, da Cqn:;:t~ 

tuicão. Após re!>saltar que ali se estabeleceu "juizo de mera 



0'Portuniã.llde c. c.onvllnicncia ll , que "não .poci~ ser que!:ciClno:c1o 

em. nenhUln outro [oroU, confrontou o douto ,roto o si:.tclü<l ant:E:. 

rior e'o vigent~. pralac~c~ando: 

64. 

"RcCisc::o a. csscr..c.i.il diferenca que ~xi::- • 

te entre" aucoriz:ção dôl Cit::\r::. p~r:t. o proc.C".:!; I' 

so - condiç~o de. proccclibilid::.ci.c o~ ,de insc::.:.:, 

rnç~o do pt:oc.e!l;S~, :1:1$ p'ala"vr~s da ,.~onstitci

cã,o (nrt. 51, I' - e ;1. -dcc:lôlr~~ão de rrocedc,l~ 

ci~ da acusação, que tem l~gar em proccs$o 

in&cnurado, ~ccl~môl inscrue~D c concr~di:6rio 

que nsse&ur~ n~pla deíesa no ~CU$aóo ~ i~port= 

\·erd.1deiro c l'rÕprlO iudiC'ium .::ccusnC;o:l15. c\:Irn 

a CO\l$cqUencc sU::'[I~nsão do cxcrcici~ do. c~rc.:: 

(\l. art:;. i9 :lo 23 da Lci 1079/50). 

cr: chrlm:\d~ :\ m::LniCv~tar-se, primeiro, SOhl'(' 

cc n denüllcl.:l dc,,'c, ou tl~O, $('\r objeco t.:c dc1i. 

b~l'nçüo, consci:uiudo l~.:trõl c::se fim Comi:õs;!o i.,;,;. 
l'eci:J.l que irolpulsioll:t o exa.me d.:a quest.io (.lrt. 

20, Lei 1019/.$O)~ Admi-cid:t.:1 denúnci.a, por .... !!. 

t.:aç~o nominal d~ C5m~r:t, notiricava.-'~ o ~cus~ 

do rnr~ contcsti-l.l, fa.cult.ld~ ;l producio de 

j'lt'o\'::u; (.:trt. :2, ibd.'. Só encio, pronunei::

V3-SC o jur~o de proced~nci.l ,1.:1 .:1CUS:lç;O, pnr 

voto do rl~nirio. 

V~-"r, pai~, quu n;o \1~ dQ'con(,,~~ir ,. 

1 {"re cnnvrQC'inu"ntc' ,In .. IlC"l'\ll'":ulotl nCCTC"':l fi.:1 f'l'~! 

cedcncia da acusacio,' com ~ discric~on~~ac~~~ 
toriZõlção da C.:i'wa\*:l como sl.Ml'l.. COnàl.ç~ 
pro.:cdib iliàade jUd-icial. previsto no arciC o 

51, I, da Conscituiçio de 5 de outubro ll • 

Dl ~ soluções alvitradas 

0011. 24 ao n. 53, ~, o· impatrllnte reproci:t;! 

ziu literainlE~ntc os termos. õn questão da ordem formul.ada à N.s. 

sa da C~a.r<l dos Deputôldos pelo ilu:;trc: Lrdt:~· do Governo, ~~ 

tado Hm·:EER-rO SO~:'O, via da qUlli. ficou bc..-u c'icmonstrado que: .:l 

autorizac~o p~r.~ F=ocess~r o P.re~iden~e da República, sej~ p~r 
. , ,\ 

crime co:nu.'U', sej« por crime de! responsabilidade, de,'_: ser re-

solvica. apenz:..s .5: luz do art .. 51, :1 .. :r, ãa Constituiçno, C'. do 

Reqir.:cnto !r..tc=::~ c.iJ. Coilrn.ara (arts. ;:17 c 1 8a, a .. lI), raziio 

por que dio h5 .f:-.;gir l:. ccnc.lU!itLo de que tal "'lutori::~;-ça.o deve 
\ ... 

ser concedi,li\ per dois terços uo:::; rnembrós da Casa, em votaç5.o 

65. Poêer-se-iCl su:.tentar que o art .. 218 do negi-

menta Interno, lnvo~~ào pelO de~p~cho Lnicial do ilu~trc Pre-

sideDtC da C~;::':::';:ôl, se.gundo o qu~l "o processo no!: crimes do 

rcsron~~bilid~d~ do rrcsidcnlc c do.Vice-rrcsi~cncc da Rcr~

blic~ ~ de ~Iiui~Lro ~r ~st~do ohcdcccr~ ~s disposiç5cs d~ l~

&isl~ç.ic cspc·cinl cc visor", cmb.:lracariôl O rnciocinio até n;-ui 

t1e~cn",olvido. Esse ~r9\lrncllto, porém, :'150 é vcrd;tcleirc .. 
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GG. 

t:.cir~m~tc. OCiCS01, j5 que, ::::ob' o direito vigente, a CSnUlr.:1. !õõ 

tC:IIl, li ver COla n ~utori7.:u:iio -rnr.n inDt.a.ur:\'t:' i.,roCCDco 11'0:: cri,I"''' 

de. l*C%l1'on!':nbil1d"d~~ Ou por cr.:imc comum. 'IIl,:"U: 11.50 interfere, ,1_ 

~õs àutcri~r sua in~nurac~o, ~o processo, que se dcs~ 
?crante o,SQn~ào Federal, por crime de rcsponsab~idade, iàc~ 

t1c:l.llc~te ao que ocorre, ãepoi=o dç ins~a,ura~.os os processos c2, 

muns, pe~anta o Supremo Tribunal. De fate, o art. 2'8 não p~ 

SQ de simples descuido.leçislativo, que se compreonde em r~

zão, da. lonça l'rática do· sistema anterior, CJ. ... e conferiA à C.:im.,f! 
) . 

ra. o papel ela tribunal de pronúncia no 'fmpcllcruncnt .. 

67. so se ,ql.1i~çsse. que, o ,art. 218 simplesmente t!, 

'lesse re.V"ig.orado as nOrltlilS da Lei n. 1 .• 079/50, independentd-_ 

mento de tero::1 zido elas ,revogadas, ou n~~, pela Con~i:i.tu.iç<io 
\ .. 

de e~., ç:omo p:-:econizou o eminente Hinistro SEPOr .. v~DA PERTEN-

CE em douto voto l'lO HS 2:l .. 941, duas conclusões z:criafrt i!'levit~ 

vei:;, isto é! 

a) n~o poccl:'i.:l o ,,rresidc.ntc ãa C5m~ •.• ãei:-:41r 

de assegurar ~ defc:s~ do impet::antc o prazo de 20 àias e a ti,!, 

laC<io probatõri.;;; prev·i-stos no .:lrt. 22 da: Lci- n. 1.079/50. ,~ 

b) ~ rorm~' de vot~~fio seria por escrutínio-sc

crcrto - ao c::mtr5l:'io do que su~t'.ento\l a autorid.:lõc coator.:l·-, 

porque, Se o Rcg:lIDent:p i I:ltcrno ('\ldc:'ssc" revi.gorar, por s.i mcs-

1:l0,.:tr.: norm:t:o~.7l r.ei··il~ j.079/~(1, em virtude da rncr~ 

eSo de seu texto pelo'· .:l.rt. 218, poderia ele t:.:lmbé=r.t inst±t\l.i,x 

v31idru:tente.o e:;cr"Ut:r~i.o secreto pura .:1. votnção da autori~:.::.-
_. í . 

ç~o p01ra ~r~~~~=o de )In~c~~, como o fez cxprcs~«mcntc no 

nrt •. 188., .n .. II, nortlri ~UQ abrant']c, em SUZ1 própria lit.cralid.:t

da, os crim~s'comuns c ~~s crimc~ de rcspc~~«~i11dadc. 

60. 5c ~c clcvcssc ndot::J.r n tc::c ela inteqrnl rccC'p-

ç50 d:l Lei. 11 .. 1 .079;r,Ó \-,c13 Connt.l\:.u:l.cno <te no, como 

que ;ulmit1U inÜ":itllmt...,-,'.r~ o ilu!':t:l'(" prc:;ic.lt.'I1t.C. d.:1. Clihl.:J.l"n, l~.i(.. 

podcri.a e:l~ ter cercc~~c a defc::n. do acU!#~do, ora .im~ 

reduzindo_lho o prazo e supri.'"':lindo a possibilida.de .de fazer 

provo., ,t;a.l. como lhe ~sseguraria o já cj.tndo art. ,22 Idaquela 

tai. 

69. Fin~lmQntc, como· a autorj.zação do art. 51,' n. 

:t, para procc::::sü.r o Presidente àa, Repúbli~ é uma só e mesm;:l 

COi!iêl, quer ~.e t=:\lte de. c::imes comuns ou de crime~ ãe res1?o~ 

te!rmo~ 

meramente literais, apenas para De jnfr~çõcs comun~, deverinm 

ser aplicaà.:t:i tz:."nbêm àõs c=imes de respcnsabili,daàe, sej a PO): 

an.nlogia, ;:cja a1:é !nesro,? por ::orr;iJ. üe compre~nsão. J\..illãa lle~ 

ta última hipõ~cse, o impctrnntc não poderiiJ. ficêlr I, cerceado 

no d.ireito de defesa esc=:.'t:a ~'elo rr<lzo ce dez zcssõcs da Cc

missão de Con:::::':;:liC;ão c Jus-.:.:.~;J. c d~ indic<!r~ suas I==Ovas. ~.)rt. 

217, ~ 19, ns," : 'a III). 
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70. Em. qualquer dos cnso:;, i?oi!i, .:l situação do im-

pet::-::':1te, sua.m.:c 2.0 cxcrc::'cio c..:J. (lcfc!:~, ~cri~ mai:: f~\'or:iv("j 

do que .n que :he foi arbitrarianlcllcc fix&lcia pelas rcqr;l.s pró

prias que o ilustre Pr~sidentc da cemnrn con~idarou possível 

estabelecer i."'<J.ra obter \Im conúbio espúrio C!lt:l.~C a prc-.ssa c o 

voto nbcr"to, ou melhor, entre o julgamento !>lJ .• -niirio c a s.ujci

c~o do VOtOl1'ltC .::'s pr~s!>?t:!s susceptíveis de comprOln ... ltcrcI:t SU'l 

libcrd~ldc de co"'lsciênci.:l. 

71. do 

um dos ceus II1ctr.bros nem autoriz.:1. pl."ocasso criminal mnb:~.elc::, 

a niío cor 'por voto secret.o. Por que haycri.:1. da impec1ir o l'r~ 

sidcntc dn Rt!púlJlica, de 4l.fnst.i-l.o do SUil::: import:lntc!J funC'Üc:!-:, 

por ""Ot:.ACIÍO :tb-.!l."\:.:l, quo nac CJ:l1:nllt.a so,oqucr .10 votlLn~ " i.ndl!,. 

pC"!l:'!:iv(~l lihl"nl:\(lc de j\11Cj:ime-nt:t"? J\lndn (! 1it~i%: ini:olC1riiv.~l 

qu~ o voto ~bcr~o s~j~ i:posto contrn ü COnst1tuiç~o~' 
mente Intc=no a?~nas para s~tisfazcr o clamor do qrupos or9~-

niz.:I.I.!oS que bUSC<llil alcü.ncar o poder em detr.:L"I1cntc d.l. lei e do 

dirC!ito .. 

El Revocracão ~ da I.ei !! .. 1 .079/50 ~ 

~ Consti't~c:'onal 2.:.. i, ~ .:!.2!.!. 

72. Em douto parecc;- do cminent.c mestre 1,lA~O::L GC!! 

Cl\LrES FEr:REI:L:e'\ FILHO, :cz-se c:lbal l..iemonstrZlcão ce que l')art~ 

das l10rmas cic ãircl.to subs,t.:l.nt:.i·:o ca :::"ai :1;, 1 .. 079/50 - ti 

lo clrt. SÇ'I elJ. :C::tcnda Cons~:':'::Jciol1.).l Sue ':":1ztit\1iu o l;e<.:!i.-::~ "-:';:,... 

la!ncntar::.~-:.:. de qoverr.o :::.C .. :1. 4, f.c 2.9.Gil - =é!erc-$'~ :.:;:; 

incisos v, VI, 'JII e VII: do i'lr't. 89 <.:iu Cünst:.it~icno da i~·:ú. 

73. Sob;::-,--,:indo z:;. r::~~cnda Conztituciol'llll :"1.. G, :1c 

23.1 .. G3, :;uc. ~or efeito ciü. ::-:an,",-:::c:;tac;~o ?lcbi!icit,:ll'".ta, ::-::::.::::. 

bclcccu o prcsiàcnci.:llisillO, ;:50 houve =cpristin~~~o d~:: n'j~

mas de direito infracons't~ t.ucionàl, qua l~a,:i2.m ~irlo r.cvog:!d.:1:~ 

pclC'l. I:mcnc.::. l'l.. 4/61. Funã.:ldo nc:.!;;.:l, i~rccu:;~vcl. prCmi!:íSZ1 CC:'I-

clu.l o douto juriscoll.zult.o ,!~·c :;t::.q\~cr :;\tlJ!Iistc:n o::; :;u!,~:!·.Cl~' 

c=11.les de rc::pons.:lbilidndc il:l'(n\t:.:l.c1o::. ;'.0 illlpctr.;:~tC' na (h::n..:":·'.

cü~ sob .:lprcci.:l.C;o1o d;:], Cdrn<lrn do:; Ocrn\t.:J.do:õ, qU;::Lnclo .:l.s:;cvc.:r':l: 

UAs:itu
9 

pnde-1tc concluir, '()uC:.:l de! ini..:.:io 

do~ crimcs de r~spon~.:lbilidade. que reelaa':l 

aTt. 85, rH1r:lcr.:'\io único, d:t ConsLitui,;:in (ic 

19S5, Co incotllf'lct:'l 1\0 direito vil~Ct\re. 

Ela c~istel pa~ [orça da rrec,c~o da l.ci 

nt' .t .079/50. t}u:\l\LO ~,; mnL,:ri:u. do," illcj:a":õ J. 

TI (rn1"cialllU,"rr). 1\1 t'" 1\'9 ",,'t"';=-., 11"lU".' ;. 

~~iRt~ncii d~ Uni~,., ~tlnnt"·~~ lIvra t'"x.·rriri ' • 

,lo J'ndcr 1.l'r.ir.l~ILjv'l, 11" l'ud ... r ~TudjC"i:íriu C" .Ii.t' 

l:udn."cH lounul',ã Luuiuu.,iu duu 1-:111 n.lu". . ', 

ElOl ,inexiste: quanto ã., In4téri~ dOC~~;-1"._~~ 
V~ 'I! ,c VII. =eferentes ~ "';)robidAclc na ~ 
nistr~ciol'. ~ "lei orç~men~iri4". i "suard.:r. 

leCõll empreCo do'!: dinheiros públieos" t :10 "cu!. 

primcnco c' • .lS leis c deei~õeD judic:iári •• u • bem' 

como, d~ mat~ri.l do inc:iso I!, no c:cnc:ernente 

.lO MinisLirio P~blico .. 

74. 

Ea eonsequinci4! cm rt.~ci:o ao princ!~{o 

~ ~ '.!!1!l.!.:!. pocnâ -:;~nc "..!:.!.!.!.., nio eabe: 

o enquadr~=.nto em crime de·rcs~on.4bilidade. 

na.lls •• c.:1tlpos". 

Embora a p~otendiã<l autorização dA Camur~ para 

o processo o~cêcç~ a moti\~cio àe ordem politica, 4 com~=ovr.-

àa r~lta- êe. justo. causa ?ara o imDcilchmC!:nt seria U1Uôl ::DZ80 ü

üJ.c:'=,nal a dc:t~!.-:::'::1.ar ';.i.!C: ~ i~::.ls'\:.rc Preside ltc da Casil. ~im~1ca 

mente r:c9~s!ie s~guir.u~nto ã ê.en'ú"c::.n por ele r:ccbica· .. 

\! .. CONC4.~S~O E PEDIDOS 

75 .. Deprcencc-sa c!as longas considcrncõc!l ~-,ci!:lll c:i 

penc.iêas que o ato impugna cio n~o pode :õubsistir ,",or estar ~i

:ado cc evidente incon!:t:' t~cionalidadc, jcí que não rC!:2:peito \1 

saq\:r.r o de\'!'it'!c p:"cc~!:sc- ::'~9nl e o saqrnã.c direito cC!: d.fe~" 

CO:ll l c.':'os os :~~;::oO!: c rcC'u==O:i a c~a inerent.e!õ (C.F .. , ~rt.. 5"', 

n .. ! .. Vl, qu:m:l:'l i:::rtnurou contrD. o impctrtlut.c ,~irtUAl I?roce:s::o 

da :'::':j':c:\C:hecr.t, $Cr.'t satisfazer prc",,"inmcntc a indlspensnvoi cO!!. 

dic~o ela procecibilidndc àa autori:udio d:\ Crunara, que só Po
da ~;l'r concedia.;1 por doi:: terços ele m::us JIlembros CC .. r"., art .. 

51, n .. I) em ... ·ot:tc5o por cscrutinio secreto Clteq., nrt. 108, 

n. rr), cmbor.:t .:\s hetcrodox,,"s re<jr:l!l l'roccdimcnta.1s ~drc:dc b.'1 

:<:ld:u; pC"'l:a. ilu:::rc autoridad.e: coal.or" prevaj:lm voto nucrta l~ 

conr.t~j\;.umQ, (1(,'1: i::co ma:,,::,.:;), out.r:\ .;UDcacn "le ~101;u:5n :10 d1:'·.'. 

\:0 quo tam·,o i::lpc>1:rantCl de "cr s_t:!.c!o ,a "'" jÜlq_,·'ti5-;i:!.t!! .. 
do pela iiberdade ãa consciência des ilustre. Deputades. que 

não seja resultado àa coaçio que sobre 01 •• vanha 4 aar excr-

c:!.da, 

76. ~. Oá de:!." rc!qu:l.site •. da _dida - ~-

~ l:2!!! 1uris e ''''(!riculur.t E !!!25. - astio prClsC!ntu, a ted:l 

ev1~Cncia~ nesta c~u~a, quo, S~ a l~innr pODtulad~, nio t~-

rii qualquer ~ficácia para 1lIlpedir ,que um procedimente excep

cionalmente ceJ.ere, arbitrárioi. sumári.o C!. ileqal prceUZ& Zl A

barrlUltc conseaü,sncia do afast;ento do Preside.nte dA ncapúbl!. 
\ . 

ca à&l" alt;::L função em que f·oi inve!ltic1o palo voto pOj?ular. 

77. Aos ~~postQrgãvcis direitos i~diviüuais qu« e~ ~ 

ti o impet=::':lte defenàendo n,estn :'.mpet::Lç~o, ,.!:.crescem, =-,0:1..5: 

aa grava~ rcperc:ssões sociais, econêmicas e polit~c~3 Co a

iast~ento p~o,'isõrio ou definitivo do titula~ da primeai.ra nl~ 

9ist~atur~/dn ~epúb11ca, que devem ser evitna~s em nome êo s~ 

pGrior interesse público .. 

n . Apesar da a l~inar, orn plQiteAd~, compatl=. 

em "aráter :nonocrE:tico. ao C'mincnt~ H:!.nistro-;:cl~t"r do ;>rC'

~C!ntc r.1~l'ltlü.uo de sCKj\tr:xnçOl, ol m:t.téria tlqui disc\lt1cln é' de t-?l 

""'9nit~ld., e 9r~vidadc quo convêr.l" para " oat:abilidólda de ,'e(ti 

mo c das prõpri1l1l inIItitUiçóc" dCIIIDcr5ticl1I1. qUCl ela SOjn "ula 

.... tida a juicj"",cnto' 'or1qinário do P1:"lUÍrio d:l: Corte Suprc::!;). 

g\1r. hn:vern. ,li! cOJ'lcedS";'la 



(~) ou. pttra simplc=.mentc dctcrmill.:lr .:l sust;lC::IO 

do PJ:OCCd5JlfCO::.tO üc:.:io.";'-c::nChr.t~nt:, j5. virt\l.:lllO.cntc inztüurlldcJ 

c.."i1U~1l:~ áo:: -ri:;i}ilt:l.d'o';:·, .. ~ê~·o· f.in:ti j\11c;::tm("ntc do ~, 

(bl ou p41ra que. com menor ampl.itudc; .... )se, . ..:.:1 
·'..J,';1:"', 

te à ilu.:.tt-c autor;1.l!.:lde coator.:l, de:;;dc logo, submeter à 

ra a dcnúnc~il .:l.pen:l!:. p21.r.:i. o:;:; efeitos ào ,é1.:ct. 51, n. I, ou ào 

art. 86, c":'::I~t_. êa. ~on:;ti'tuir;ilo Fedcr . .ill ~ contanto .q,ue 'o' !:~ço:1. 

em. procedimento ~l.lC ~sse~urc 2.0 acusil.do defender-se nos t.er

mos cp ar:t: ,2:17 do Rcg:íJncnto rn't.crn~ ou elo art. 22 da Lei n. 

1.079/50 e seja a dclibcraç'ã;:o cameral tomacla por escrutínio 

secreto (neg. I art. leB', ~. :r). 

79. ~~- .Not·if.ic<làa a iluztrc aut.oridade CO.:l-

torn, à vjst.::. õ...,. S'C'S':.lnda \'l..:! d::sta _impctrnc50 C> dos re.s·pccti.
.1 

"'o!: o,-cum.cn·..:,-!::: ~ pJ:c;:.::.::.clas üs ..:..nforrnZl.Ccc:s que ··:?:ntC:J.:...:r cab~-

CQ:1tid·,) no <:r~. 217' c.o Rcgn:r:nto e 'ü, v01.:<.rc5.o por c'scruti .. 1ic !,:.s. 

GO. ' 

:nil crlJzC'!~l:o=). 

~ l'~'.~. rara cfc.itos (·xclusi'\·o.::.::n! '.! 

llrüsilLl" 9 de :.-.ctcmbl:O d..:: 1992 

P.p,. ~t.""< C;,.I..;".I~~,; ........ 'I.I,,('- \....'J'_tl.'J, 
Jo~1..! dD11h('1 :'l1C Villc.:l~l 
;"!.dv. in.r.c. :'1J1.. O]\l~-nl'" 

COMISS:';-O ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENúNCIA CONTRA 
O SENHOR PRESIDENTE DA REPüBLICA POR CRIMES DE I~ESPONSA8ILIDADE. 
OFERECIDA PELOS SENHORES BARBOSA LIMA SOBRINHO E MARCELO LAVENÉ
RE. 

ATA DA 2~ REUNIÂO 
(Real i:::?.da em 9.9.92) 

Aos nove dias do mês de setembro de r"lil novecentos e novEnta 
dois. ;"S ql.lin".::r::: horas € dc-:::e rlllnutos. n;:l. sala nQ 1, do Ane::o 

11, da Cân.ara doi DE'Put~dos. rEuniu-se a Comiss~o ESPEcial des
ti n<=td<=t 'i'l dar parecer sobre a denl..ínc I "" contra o Senhol~ Pres I d~nt€' 
da Repóblica por ~rlmes dp responsabilidade. o~Ereclda pelos Se
nhor-E:'s BARBOSA LIMA SOBRINHO f':: MARCELO ~AVENd:r~E .. COIllParoÕ.'ceran. os 
SE.'91Jlrltes Deputados: Gastone Righi, Pres,ldent Edev-aldo Alve~, 
da Sllv=,<. 2Q l)ic~-Pr~'5id€:'ntE", Artu.r d;-~ T~vol;:\. Vicc-Pt"Cl1ldcn-
t~; .'i,e150n Jobim, Relator; ~Ibejardo LIJ!Jlon. AlbE.'l~to H-addad, ~ldo 
Rebelo. Antônio Santo'S. Art1lr da Távola. ~'Iro Nog1J.eir ..... ElI5~O 
C1J.rvo, George Taklmoto. Hélio Brc'.ldo. JI'"anl Barbc,sa, IsraEl PI
nheiro. Iv;:.,n B1J.rí!:y, Jackson Pe'E.'lra. João ,'!\llH"O'id'i'l, Jone'S Santos 
Neves, Jos.é Carlos Sabóia, .José Dirce1J., José Genoíno. La::aro 
Barbosa, Leomar Gl.1lntanllh;:\. .. Lul:: Cnrlos H;:l.1J.Iy. Mário Chermont, 
Mal.lrício Call;-:to. Maur-íllo FerrEir-a L.ima, Miro T~I>:eirC\, Neuto 
de Conto, Os.valdo Bendet-. Osvi'\ldo Melo, Paul ino Cíctõ'ro de Vas
concelos. Pedro Novais. Rcol:>E'rto Fr-eire, Robson Tl.lma, Sigrl'l<,'1,ring<'l 
Seí>-:as, TOIJ.r-inho D<=tntas. Ublri-tt?.n Agu'I;:1.r-, Wilson Müller e Zaire 
Re::e:nde. r .. er,lbros tltIJlar€'s. l;mêllJri MU11el'", AntôniO FalE'iro~. 
Car.:rion JIJ.nior-~ Derval dt:' P~i'la. F;:\bio Mein?11es. I-:<'\roldo Lim;:". 
I-h.lmberto Souto r Ivarrdro CI.lrrha Lima. ,.ia/r'o Carn€'iro, k,:oao H€'nrl
que .. Jório de Barros. Luis Roberto Ponte. Moron; Torgan. M1.lnho:: 

da Rocha. Sandra St~r-ling. Sérgfo' ArOl.,l,ca e V.I~mondE;'s Cr-uvin€'l. 
membros suplentes. Havendo nlJ.mero reg ime:ntal. o Senhor ~)residEn'
te dE'clarou abertos os trabalhos,' ;::.ar~ erll seguida considE'rar pe
dido de dispensa de leitura da Ata da re1.lníSo Anterior. Deferido 
o pedido, foi a A~a colocad~ em discuss~o e vota~io, sendo apro
vada por unanimidade. O Sr. Presidente participou ~o PIEn~rio a 
dific lJldade de dê.r iníCio aos trabalhos E'fetivos da Comissao. 
um" vez ni=ío disPor ainda dos elementos neCEssários ao estabele
cimento da discu~sao €' ~ fixaçao de Um roteiro mais amplo d~5 
atj!;.'idadE's a Ser8nl desenvolvidas pE'l'i'l Comiss$i.o. Tambs-m informou 
o Senhor- PresidentE haver oficiado a Presidência da Câmara. so
licitando fo~se remetida ~ esta Comissio a d8n~ncja oferecida 
pe:lo-s Senhores S-ARBQSA LIMA SOBRINHO e MARCELLO LAVENéRE~ com 
todos os doc1.llllentos a ela ane}:ados, bem como os autos da CPI do 
Congresso Nacional que apl.lrOIJ as at ividades do Senhor PAULO CÉ~' 
SAR FARIAS, com a documentação ;0>.,1 i colh i da. Franqueada a pala'
vra, o Senhor- Depl.ltado Israel Pinhell'"o disse entender a Comissão 
como sendo altalllente polítlca~ acreditando desnecessário condj
c ionar:-se o andamento dos trabalhos ao r-eceb i mento da documenta
ção solicitada. E>:pressou sua preocupa'ç:ão quanto ao praZo para a 
aprecJac:ão do Parecer. di::endo estar a Comlssao diante de l.lm fa
to <PJe requer- 'Jrgência. Em contradita a tais consider-ac:ões~ o 
Senhor DeputadO Ivan B'.lrit!:l disse entender necessários não só os 
documentos cont'ldos no Relatório da CPI, como também as prova.s 

.ali produ:::ldas. Falol.l de erros cometidos no Relatório do Senador 
Amlr Lando,. conforme r(;;-conheclmento do próprio Senador .. em carta 
que ,e1e, Deputa,do Ivan 81J.rit!:.l, ::-assolJ. a ler. Concluiu o Senhor 
beputa~o qUE, sem ter acesso a todos as documentos da CPI, a Co
missã,o não poder""ia func.ionar. Ainda sobre o pedido da docl.lmen
tac:ão pert ínente ~o objeto da Comissão, o Senhor Deputado Miro 
TEh~',c'ira também e:,:ter-noIJ Sl.la preocupação. esta no sent ido do 

·clJrllPrimento do pra::o destinado à Conlissão I)ara a concl11são dos> 
trabalhos. Disse o Dep1.ltado qlJe .. casa t j'vesse <'\ ~arant ia de qlJ€ 
o cumprimEnto da dil igÊ'ncia ni\o viesse ?. ensejar pE:dido de pror
rogac:ão do pra.::o~ concor,dar- i a com õ'I med i da,. ?O j 5 a mesma nao 
acarr-etarl<=t rr·eJi.lí:::o !Jar;:\. a Comiss7.\o. Antes de respondE'r- ~i5 
questSes apresentadas, o Sennor Pr-esldente concedeu a palavra ao 
Senhor Rel<'\tor, Deputado Nelson Jobim. que Informol.l estar d~ 
POSSE' da denúnc'ja, do mateI" ial da CPI e dos elementos necessá
I~íos ~ emís'S~o 00- jllí:::o de ""dmisslbíl idade qlle r'OOlpete ;?, Comis
são à C~f,i~ra 'cios Deputados. Disse <:',I.lE não e>:~->minal-ia provas, 
pois tr.<.l \:;),:am!;;- 'comp8tiri<'l ;:l.0 Sel1<=tdo F8deral, responsável pt-.:la 
apreciat::ão do t,lérito. Acrescentou que. por uma qu.estão dE" de
ver. só poderia <'\presentar o relatório para debate e discuss~o 
na.Comissão no dia seguinte ao destinado ~ apresentação eventual 
da defesa do Senhor- Pr-8'sidente da Rep,.i.'blica. DecIarando que a',:' 
I"'ct::oes pctra o eocerr-amento da prr-:-sente reun i~o havi'am 'sidO e>~-

~ pendid<'l.s pelo Sen,'"Ior Relator. o Senhor Presidente,. nada mais h;:;,
vendo a tratar, encerr-ou a reun'lao", tendo antes c:onvocado olltr-a 
para terç:a-f'eira Fwó>:ima. dia 15. às 15 horas, na sala nQ i, do 
Ane>:o rI. da Câmara dos DeputadOS. Havendo sido ~W<ilvada a ;;.rc-
sente reuni~o. <'\5 notas taqllÍgr<\f'ic<'l do ;:')n<;critas 12 d~-
tilograf'ad",s. constituir~o parte i t e ta At<i'. E,. :~êlra 
constar. eu. Lu i:: César- L I ma Cost;:;. -----, :=·p.cretá-
1"'10. lavrei a pre5En,L€" Atê', qUE.'.. sSlnada, irá à PIl-
blicaç~o .. 
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o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro) - Sobre a mesa há ofício 
~ 

do Supremo Tribunal Federal de cujo teor o Sr. Secretário dará conheci 

menta ao Plenário. 

E lido o seguinte ofício: 

Of.no 897/p Em 10 de se~embro de 1992. 

MANDADO DE SEGURANÇA NO 21.564-0/160 

IMPETRANTE: Fernando Affonso Collor de Mello 

IMPETRADO: Presidente da Câmara dos Deputados 

Senhor Freslden~e, 

Comunico a Vossa Excelência que o Supremo Trib~ 
nal Federal. em sessão plenária realizada no dia 10 do corren

te mês, nos autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte 
decisão: 

"Por rnalorla de VOtos. o Tribunal rejeitou preliminar 

suscitada pelo Minls~=o Paulo Erossard, no· sentido 

da falta de jurisdicâ~ da Corte, para o controle cons

titucional e legal ~= processo de impeachment. vencido 

o Ministro suscitante. Votou o Presidente. Ouanto ao 
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mais. por maioria de votos, o Tribunal, re.olvendo.que~ 

tão de ordem, deferi~. em parte. a medida cautelar, p~ 
ra Assequrar .a? ~~e~rante o p::a:o de 10 (dez) sessões. 

em 6ubstitu~;ão ao .de OS (cinco), já em cu~so, para 
apresentação ,da defesa perante a Câmara dos Deputados, 

aplicando,. analoqicamente, para esse único f~, o di~ 

posto no inciso I do S 19 do art. 217 do Reqiment.o In
terno da Cãmara, vencido o Ministro paulo B.rosaard,que 

a indeferia. Res~rvou-se o ~ribunal para examinar, a 
"tempo, em questão de ordem, a ]lle'dida liminar,quanto' is 

demais quest.ões. s~citadas na ,ini-e1al,.· •• nio' ~'correr 

antes o julqamento do mérito da ~petraçio. v~~u o 
Presidente.· _.UN 

Solicito, outrossim, AS nece •• ir~a. informações, 

nos termos da 1etr~ ~ do art. 19 da Lei nO 4.348, de 26 de 
j~ho de 1964, sobre o aleqado na petição inicial e demais do
eumentos que a instrúem., cujas cõpias,acQmpanham o presente. 

Aproveito a opo~tunidade para renovar a vossa E~ 
celência prottstos de· elevado apreço~ 

.~ 
Ministro SYDN~ SANCHES 

pre"i.~ente 

o SR. PRESIDENTE ( Ibsen Pinheiro )- Em decorrência da decisão 
e 

qye acaba de ser lida, a Presidência da Câmara -do,s Deputados, em aditamento ao anúncio 

feito' na sessão do dia 8, .prorroga por cinco sessões o prazo ~oncedido à Comissão Es-

~cial ccnsti~u.ída para dar parecer sobre a denúncia contra o Sr. Presidente da ReJlÚbli
Itt:.."I,._~ 

ca por crime de res,?onsabilidade.l oferecida pelos cidadãos Barbosa Lima ,§Obr~n~ 

Lavenere Machado. 

Desta forma"a Comissão deverá encerrar 'a deliberação a respeito 

da matéria até o próxi"mo dia 24 de setembro. 

A propõsittt do assunta, dou conhecimento ao Plenário de mensa}em 

que estou encaminhand? hoje ao Sr. presidente da República, de cujo conteúdo o Sr. Secretá-

rio daTa ciência ~ Ca:sa. 

!{ lida a seguinte: ~ 

~l{~ 

Exm2 Sr. Presidente da República, Fernando Affonso,de Mello, 

em aditamen~o' à Mensagem n; 13, de 8 de setembro último, comunico' 

a V.E>Il que, em virtude da deci~ão do Egrégio Supremo Tribunal Fe

deral':""'cópia anexa- ao prazo inicial assinalado naquela mensa

gem para sua manifestação relativamente à denúncia oferecida pe

los cidadãos Barbosa LIma Sobrinho ~~~~;i~" Lavener~ f.icam acres-

cidas cinco sessões, ou seja t até às 19h do dia 22 do corrente. 

Câmara dos Deputados, setembro de 1992. 

. l<1.) Ibsen Pinheiro " 

o SR. PRESIDENTE (Ibsen Pinheiro I - Ao me.1Ia 
:§: -

tempo.., estou dirigindo à Comi.ssão Especi.a1· a. segui.nte comunic .. çio,que 

serã lida pelo ~r. Secretário. 

:e lida a seguinte comunicaç-io: 

~omunico a V.Exa., conforme noticiado na ••• _ 

; sã~ de h~je*, p~az~, ~ a e~ta Comissio 

para encerrar a deliberação a respeito da den~ 

cia oferecida pelos cidadãos Barbosa Lima SObr! 

--!::\"'--'-\'" 
nho e ~~ Lavanere Machado contra o Sr. 

Presidente da República, por crime. de respon.~ 

bilidade, fica prorrogado até o dia 24 de setem 

bro" • 

o ~.PRESIDENTE(Ibsen Pinheirol - Inform.· ainda 

ao Plenário que recebi do Sr·. Presidente do Supremo 'l!ribunal Federal, 

\....'~t...~..t-~ , dt q-- ...... -,;;.. ""'_ ~ ...... G. .'L ..... 

em.inent~·, Sldney ~ Sanches J apelo no sentido ~ ...... ~ tn:-. 

formações tão logo quanto possível, para que aquela Cort.e po •• a d.c1-

dir o mandado de segurança impetrado pelo Sr. Presidente da República. 

Fiel à consciência de que esta matéria deve merecer trau..,nto tão cil~ 

re quanto possível, porque é de interesse nacional,le também em atendi-

mento·a apelos recebidos de todas as lideranças da 6Posição e do Governo 

da República, através do Sr. Ministro da Justiça, o Presidente da ~ 
(""..:\. ........ \.ct\.C"I,,... - -

~ ~inharã as informações ao Supremo Tribunal Federal a·inda no 

dia de hoje, à tarde. 

o ~.PRESIDENTE(Ibsen Pinheiro I - Inforaa·ainda 

ao Plenário que recebi do Sr. Pr~sidente do Supremo,Tribunal Federal, 
.~>L.o:...:...r", . , ,,-- tlt q-o..:.... .~. c.:.._ ,.", .. ti. "" .. 

lIIlinente ·S"'dney Sanches,apelo no "entido~Q, IIC_ ... 'íjj.:-· 

formações tão 109'0 quanto posalval, pera que aquela Corte poa.a daci-

dir o mandado de sequrança impetrado pelo Sr. Presidente da "públiCa. 

Fiel à consciência de que esta matéria deve merecer tratamento tio cál~ 

re quanto posaI~el,· porque é de intare •• e nacional,e tAabim em atend1-

mento a apelos recebidos de toda. as lideFança. da GPoa1çlo e do ~~ 

da República, através do Sr. Ministro da Justiça, o Pre.idente d. ~ 
,-=Á-\4\.t\.. ' -

\i..ra..... -;;';;'1nharà as informações ao Supremo Tribunal Federal ainda no 

dia de hoje, à tarde • 



SGM/P NO 1'36&1-. 8rasilia, .J~ de setembro de 1992 .. 

COMISSOES ESPECIAIS 

Recebido .rr..II:..1 .. I'/'12 .. 

Senhor Presidente, 

Comunico .8 Vossa Excelência que, conforme snu.!!. 

ciado na Sessão-de hoje,· o ·prazo -concedido a essa .Comissão Pl!. 

ra encerrar deliberação a respeito da denúncia oferecida 

pel'os cidad'àos Barbosa lima Sobrinho Marcelo Lavenére I'I,.! 

chedo, contra o Senhor Presidente da República por crimes 

rBsponsabilidad'e., .'fica prorrogado até o próximo dia 24 de 

t~mbro .. 

de 

Colho o ensejo pa,ra renovar 8 Vossa Excel&ncia 

protestos de apreço .. 

Excelentissimo Senhor 

Depu'tedo GASTONE IRIG1U 

~ 
IBSEN PINHEIRO 

Presidente 

00 .. Pre-sidente da Comissão Especial destinada 8 "der parecer 

'Sob,re ,'a .denúncia" contra o Senhor' Pr'esidente da' RepQ 

blica. 

Brasilia, li de setembro da 1992' 

Rat. OF. n' 897/P 

"Mandado de segurança n'41 21..564-0/1.60 

Senhor Presidente 

Apresto-me a ofertar a Vossa Excelência e, 
"pbr 'seU 'valioso intermédio, aos' iriclitos Membros dassa 

, Excelsa Cone, as informações tidas por necessárias para 

·a· instruç~o e julqamen~o do Mandado de Segurança acima 

referenciado, impetrado 

"Presiden'1:e d,a República 

pelo Excelentissimo Senhor 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE 

MELLO, nos termos dos fundame~tos que" se sequem. 

Excelentissimo Senhor 

Ministro SYDNEY SANCHES 

. -Pt:esidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal 

2. Em. l- de setembro corrente, apresentaram 
oa cidacL5.os Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenàre 

-Machado denúncia .. Presidência da é:amara dos Deputados 

contra o Presidente da Repüblica, pelos crimes de 

'responsabilidade previstos no art. 85, IV e v, da 

. constituição Federal, e nos arts, 8 - I item. 7, e 9. 11 I item 

7, da Lei n- 1.079, de 10 de abri+ de i950, para o fim de 
ser d~cretada a p.erqa. do cargo' "'e' 'sua inabilitação 
tamporal para o exercici9 da f~ç~o púb~ica. 

3. Autuada a petição, exarou esta 
Presidência, na mesma data, despacho do seguinte teor, 
admi tinào o seguimento da denúncia: 

" "Observ3.do o artigo 2l.S , do 
Reqimento ]nterno, identifico estarem 
s;atisfeitos os requisitos fOnlais. 

Os denunciantes comprovam as 
condições que os leqi timaram para o 
ato. 

As firmas estão reconhecidas. 
Juntaram-se-documentos e arrolaram-se 
testemunhas, em obediência ao mínimo 
legal. 

Os fatos descritos atendem, em 
tese, os requisitos de tipificação, 
tendo sido apontadas as hipótese 
legais. 

Há, portanto, 
tramitação. " 

condições de 

4. Na sessão do dia seguinte, 2 de setembro, 
foi feita a leit~a da referida denúncia, determinando-se 
a constituição da Comiss~o Especial para examiná

la e oferecer-lhe parecer, tendo sido respeitada a 

representação proporcional dos' partidl3s que participam 

de.ta Case. , consoante ~ o disposto no art.. 58 , § 1. 11, da 

Constituição Federal. 

5. Em. de setembro, foi enviada. ao 
Excelent1ssimo Senhor Presiden'1:e da República a Mensagem 
u t 1.3/92, nos termos sequin'1:es: 

"EXCELENTíSSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA REP1lBLICA 

Foi oferecida à CAlnara dos 
Deputados, no dia 1 11 do mês 
corren1:e, denÚIlcia contra Vossa 
Excelência por crimes de 
responsabilidade, de autoria dos 
cidadãos BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELO LAVENâRE MACHADO. 

Na sessão seguinte ( 2 de 
se~embro) a denúncia foi lida no 
?lenario desta Casa, juntamente 
com o despacho que lhe deu 
tramitação. 

A partir desta d~ta, a 
C&mara dos Oepu1:ados exam1narà a 
mataria nos termos da sua 
compe~encia constitucional. 

Em. anexo, remeto a Vossa 
Excelência cópia autenti:cada da 
denúncia e documentos 
pertinentes. 

Pretendendo Vossa 
Excelência manifestar-se, poderá 
faze-lo no periodo 
correspondente a 5 (cinco) 
sessões, até às 19 (dezenove) 



6. 

horas do dia 15 (quinze) do 
corrente -mês .. 

'camara. dos Deputad.os, em 8 
de se't;~ro de 1992 .. 

, IBSEN PINHEIRO 

Foi dado QO Plenário conheciEento do 

inteiro teor ~ Mensagem supra. : e:n ,sessão ~. ~~ ~ta, 
ocasião em 'que esta Presidência, usando de suas 

a~r~~ç~es ,regimentais, assim decidiu questões de ordem 

formuladas na sessão de 2 de setembro: 

7. Da 

"NOS TERMOS 
CONSTITUCIONAIS, COMPETE À 
CAHl\RA' DOS DEPUTADOS ADlUTIR 00 
NÃO A .ACUSAÇÃO CONTRA O SR. 
PRESIDENTE DA REPllBLICA POR 
CRIME DE RESPONSABILIDADE, 
DANDO-SE, EM CASO POSITIVO, 
CONHECIMENTO DA DECISÃO AO 
SENADO FEDERAL, PARA, FINS ElE 
PROCESSO, 'i, JULGAMENTO. , , 

AFASTADA, PORTANTO," PELA 
NOVA CONSTITUIÇÃO, A COMPETENCIA 
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS PARA 
PROCESSAR. O PRESIDENTE DA 
REPúBLICA, ENTENDO QUE AS 
DISrOSIÇÓES DA LEI iO'79 , DE i9'5Ó 
SÃO APLICÁVEIS, COM EXCEÇÃO DAS 
QUE ~OZEM ATOS TíPICOS DO 
PROCESSO,' UMA VEZ QUE A 
INSTRUÇÃO- 'E JULGAMENTO PASSARAM 
À COMPETENCIA PRIVATIVA DO 
SENADO FEDERAL. 

AS.S~~ PROFERIDO O PARECER 
PELA COMISSÃO ESPECIAL, NO PRAZO 
DE 7 . (SETE) SESSOES" A . MATÉRIA 
VIRA AO EXAME DO PLENARIO EM 
VOTAÇÃO ÚlIICA, PELo PROCÉSSO 
OSTENSIVO NOMINAL, CONSIDERANDO
SE ADMITIDA A ACUSAÇÃO SE NESSE 
SENTIDO SE MANIFESTAREM 2/3 DOS 
MEMBROS,~A,CASA. 

SENDO A DECISÃO SOBRE A 
ADlUSSIBILIDADE 00 NÃO DA 
DENúNCIA' O ATO QUE AUTORIZA .A 
INSTAURAÇÃO 00 NÃO DO PROCESSO, 
A REGENeIA E DE 'ORDEM LEGAL E 
NÃO REGIMENTAL, POR EFEITO DA 
APLICAÇÃO DO ART. 85, PARÁGRAFO 
ÚlIICO, DA CONSTITt1IÇÃO FEDERAL. 

TENHO, POIS', POR 
INAPLICÁVEL O ART. 188 DO 
REGIMENTO INTERNO, INCLUSIVE 

PORQUE 'CONFLITANTE COM O ART. 
218 DO·' '·MESMO REGIMENTO." (LEI 
1079, DE 1950, ART. 23, 
COMBINADO COM O ART. 184, CAPOT, 
E 187, ,§ llt, INCISO VI, DO 
REGIl1ENTO INTERNO). 

TENHO POR RESPONDIDAS AS 
Qt1ESTOES DE ORDEM RELATIVAS À 
MATERIA .. ", 

decisão 

oferecidos recursos ao Plenaria, sem efei to suspensivo, 

tendo .sido encantinhados à. Comissão de Constituição e 

Jus'Ciça e de Redação, onde se encontra aguardando 

parecer. 

8. A. eleição dos integrantes da comissão 

Especial foi efetivada na sessão de 3 de setembro 

corrente, tendo a Comissão, na -mes'ma data, elegido seu 

Presiden'Ce e Relator. 

CONSrPERAc6ES PRELIHIHMEs 

9. Considerando que a Constituição de 1988 

remete, no parágrafo único do. -_ art. 85, para a lei 

especial a definição dos crimes· de responsabilidade, bem 

como o respectivo processo e julgamento, deflui que a 

aplicação de lei ordinária especi~ica sobre o tema é, em 

razão da matéria, determinação constitucional. 

10. Considerando. que há uma lei eapecial 

, que \ define os crimes de responsabilidade _ e requl.a o 

res~ectivo processo de jUlqamento, que ~ a_ Lei na ~.079, 
de 10 de ;u,ril de 1950, a definição das matérias não 

explici ta.cias no texto constitucional deve ser buscada, 

lembrando Rui ~Bar.bosa, -nessa lei especial, na doutrina, 

~~ j~isprudência, nas tradições, nas idéias correntes ao 

tem~C? em que se decretou o texto; ainda, a norma 

constitucional e de s~ entendida.à luz dessa leqislação 

preexistente-no pais.' 

11.' - Considerando, entretanto, que a 

const~tuição de: 19-88 adelqaçou, como -acentua· o Ministro 

P~a1:11.0 Brossard, a competência da Câmara- dos Deputados no 

~oca:nte à matéria, '05 dispositivos -da. Lei n·II 1.079, da 

;950, hÃ.2. M .rua: ~ ~. ~ ~. -mandamentos 

C:9nst~tuci9nais .. 

12. Considerando. o exposto, as normas às 

quais cabe recorrer para embasar o processo e julgamento, 

inclusive . o - procedimento' que. culmina com a 

admissibilidade da -acusação,' isto <é" -o procedimento para 

autorizar a 'instauração de. processo ~or crime de 

responsabilidade contra' o presi~ente da ~epública são: 

a) a constituição - Federal (.em especial, 

artigos 5l, I; 52, e parágrafo tinicOJ;, as e· 86); 

b) a lei especial, ou seja, a Lei n· 

~.079, de 10 de· abril, de -1950, no . que ,não contraria o 

espirito e a letra da Constituição de 1988.; . 

c)· subsidiariamente, no . que forem 

aplicaveis, oa Reg~mentos Internos da" camara . dos 

Dep:utados e da Senado Federal,' bem como o· CÓdigo da 

Processo Penal (art. 38 da Lei n' 1.079/50)'. 

13. Considerando o texto constitucional e 

dispositivos da Lei na 1.079/50, pOde-se dizer que: 

a) h~ pe~eita h~onia entre o es~at~d~ 
nos incisos I a VII do art. 85 da Constituição e o que se 

explicita nos artigos 51 a 12 da Lei. na 1.079/50 -' a 
simp~e~, \ ie~t~a da" le~isl~çàO ordin~ia, neste 

particUlar, evi.dencia a pari ei ta adequação dos tipos . aos 

parâmetros genéricos fixados na constituição; 

b) ,nC? ~e di.z respeito à parte processual, 

o texto pr~mulgado em 1988 i~o~ou em grandes inovações. 

14. Considerando as inovações do texto 

cons:ei t.uc::ional, o.u. SE!:j a, que. c~mpete pri vati vamente à 

c~r':l d?s Depu"t.ados. autori~ar, por .dois terços de 'seus 

membros, a instauração de processo e, ao Senado Federa.!,' 

prr:'cessar e. julgar o Presiden'Ce da Repüblica, ,a fase 

procedim~tal, na Cantara dos Deputados, deverá ser,' 
repetindo o Ministro ::é110 Bor; a, di~criçiQnária 

autorização ~ ~ ~ ~ procedibilidade 

~ e, não mais, jUizo àe procedência da acusação. 

15. Considerando que a Constituição de~ere 

à Câmara dos De~utados, no dizer do Ministro Celso de 

Mello, a competência ~ ~ ;ulgamento ~ ª 
processabilidade 9A ~, com exclusão de qualquer 

outro órqão do Estado, a fase na Camara dos Deputados, 

embora não seja o processo propriamente dito, que é da 

competência do Senado. deve revestir-se de formalidades 

procedimentais, que são as estatuídas na Lei na 1.079/50, 

D.ASD.lil..2. fUl!it MQ. contrariar .ã Constituição - expurgada 

toda a parte estritamente processual. 



l6. Considerando que a ação se insere no 
processo e está. suborçiinada" à mesma requlamentação 

normativa que discip~ina'os'atos prócessuais, isto é', 'ao 

direito processual, a pre'Censão punitiva nos casoa d. 

crime de responsabilidade obeàece a regras 

especial1s'l.imas. tanto no· que diz respeito à respàcti~ 
titularidade, ~ quanto no tocante ao órqão jUlcjador: 

enquanto nO$. ~delitos comuns é o Ministério P1lb~ico' o 

ti tul~ .. d~ ação-t nos casos· de crime de responsabilidade 

do Presidente da Repti.blica atribui-se ao ci'doidão' á 
faculdade de iniciativa :nadiante denúncia, a qual. 

constitui . o ,momento inicia~ de' todo o procedi.m.anto 

persec~t6r~0.~ ,Portanto, as· normas que disciplinam o 

oferecim~~t~ da ~enúncia,~ assim como aquelas que'tutelam 
as fases ,sUbseqüentes" inclusive as relativas à condição 

da procadibil,idade (autorização da camara dos Deputados 

por maioria de dois terços dos seus membros r 'só podem. 

e~tar cont:.idas na lei a que se refere o parágrafo único 

do ar.t;qo. 85~da.Cons.tituição~ 

. . 17_ Considerando' que o' Regimento Interno 

da C.!m~.a. 405 . Deputados SOI:.cmte· atuará' em' tais 'assuntos 

su.bsi~ariamente, o comando c:lnstitucional será obédeei(do 

aplicando-.se .a Lei na 1 ~ 0·79/50 na parte procedimental' quê 

diz respeito â. tramitação da denúncia no âmbito da casa, 

ou sej a, artigos 14 a 18 , porque dispõem sobre os 

requisitos da denúncia, formais e materiais, em' pl'eno 

vigor porque compativeis com o teXto constitucional~ 

~8. Considerando que os' artigos 19 a 22 

(primeira parte) da Lei 1. 079/5 O . dispõem sobre' 'a 

trami. tação inicial do' pedido na C.!mara dos Deputados e 

que, se destinavam. à f·ormação de' um. juizo prévia sobre a 

adm.issibi~idade . da denúncia, as· etapas previstas devem 

ser entendidas à luz do novo comando constitucional., 

razão pe~a qual, à fa~ta de norma leqa~ expressa, e de se 

recorrer subsidiariamente ao Reqimento Interno da Câmara 

dos Deputados .. 

19. consider~c:to a alteração 

constitucional' alucti:da, m~ pu:a n~o desatender, ,a ,um 

outro principio,' que é o da ampla defesa assegurada a~ 
acusados em 'geral (art. 5~, LV, da constituição Feci8r~l), 
e, ainda, em atenção a que a peça vestibular encerra uma 
~ de ~ que, como ta~, na tramitação de 

projeto, tem ~ prioritáriQ na câmara dos Deputados, 

(art. 151, II, ~ do R.I), foram apl,icados, em caráter 

subsidiário, as 'normas disciplinares do Reguento Interno 

da Casa. 

, 20. Considerando que o prazo previs~o ~ar~ 

as . Comissões examinarem proposições, quando se tra~ de 

matéria em regime de tramitação com prioridade, é de 

cinco sessões, podendo ser prorrogado até a metade, no. 

termos do art. 52, lI, do Regimento Interno, entendau~. 
satisfeito o principio constituciona~ da ampla detesa, 

d5ndo-se ao denuncian~e prazo de cinco sessões dentro daS 
sete 'reserva~as à Comissão, que corresponde ao máximo cem 

prorrogação. 

21.. considerando as premissas supra, foram. 

acolhidas e adaptadas as seguintes etapas: 

a) recebiment:.o da denúncia (art~ 19, da 

Lei n' 1.079/50); 

b) leitura do texto na sessão seguinte 

(art. 19, da Lei n' 1.079/50); 

c) e~eição, ,dos membros de uma "comissã.o 

especial" , cuj a finalidade é exarar parecer sobre a 

admissibilidade da denúncia (art. 19, da Lei n' 1.079/50, 

em consonància com; os J artigos especificos da 

constituição: 51, I; 52, I; 85 e 86); 

represehtaC;ão 

d) composição da "Comissão especial" 

partidãria proporcional as bancadas 

com 

com 

assento na Casa (art. 58., § 1. 11 , da CF, 'e art. 1.9, da Lei .... 
n' 1.079/50); 

e) e~eiçãd de presiden'Ce e relator (art. 

2Ó, da Lei n' 1.079/50).1 

denunciado 
f) pra~o, 

apresentar, 

de 

defesa 

cinco sessões 

(art. 5', 
para 

LV, 

o 

da 
Constituição Federal, e art: 52, lI. do Regimento Interno 
da Camara dos Deputados)·; 

. g) prazo de 'sete sessões para a comissão 

conclUir seus trabalhos': 

h} votação' nominal do parecer (art ~ 23, da 

Lai na 1.079/50, combina~o com o art~ 186, I do Regimento 

Interno). 

i) "qu~r)m" de 2/3 dos membros da C3lD.ara 
cios . peput:.ado~. para ap~o~~çãO de parecer que admita a 

a~ação '(ârt. 51., r e 86, ~, da constituição 

Feciex;aÍ). 

22. Na· peça vestibular do MandadO de 

Segurança, diz-se que,~' "virtua~mente" foi instaurado 

"processo por supostos cr~es de respcnsabilid~a'l. 

23," Tal não foi feito, como já sali'aDtado 

nas considerações prel~ares . Senão, vej amos: ',(, 
't: 

a) compc::te privativamente à camara 4!>" 
Deputados aU1::0;izar a instauração do processo (art. 

I, C.F.); 

" b) compete ,ao Senado Federal processar 'e--' 
julgar (art. 52, I, C.F.); 

c) o Presidente fica suspenso de suas 

funções após a inst2mracão do processo pe~o Senado 

Federal (art.· a6, § J.II, lI·, C.F.). 

24. Por principio, a Constituição· nào poda 

ser c,ontraditória. 

25. Aipda. não se requer mais c~areza do 
que o própriO art. a6, §. ~~ e seu inciso II para delinear 

o procediment:o: a Chara ~ dos Deputados emite um juizo 

único de admissibilidade .da: acusação (art~ 86, "caputll -

recebimento da denUncia), :-emetendo-a ao Senado Federa~ 

(foro competente) para procgssar e jul.gar (art~ 86, § 1~, 

II) o Presidente da Reptiblica~ 

26. o procediment:.o na camara deve 

obedecer, ~undament:.almen'Ce, a Lei no! l. 079, de 10 de 

abri~ de 1950, que tem supremacia, nest:a sede, sobre o 

Regimento Interno da Ca.mara dos Deputados. A aplicação 

deste lá sUPlétiva, não podendo modificar dispositivo 

~ expresso da. Lei na l~079/50, como, por exemplo, quanto ao 

recebimento da denUncia (aliás tase já consagrada pe~o 
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s~premc Trip1:U1:a~ ~ederal no 
2094,1-1, do Distrito Federal) 

votaçao nomi.na+ ... 

Mandado de sequranç:a n'· 

ou quanto ao sistema d. 

27.. O Ra.qimento Interno da ebara' do 

Deputados somente vai atuar subsidiariamente para 

comp~emàncar a legislação ordinária quando .sta nAo pud&r 
atuar dado o nov~ tratamento constitucional da matéria. 

28. Cade o Regimento Interno à lAi, n''

-1.079(50, nas hipóteses citadas. 

, 29. Não S6 irá movimentar tocla a C4mara 

dos Deputados, enfrentando e debatendo quutao da maior 

relevância ,instituciona~ para que o seu ato, admitindo a 
acusação ao Presidente, seja d .... provido de signUicado'. o 

se.u· ponto . culminzmte e autorizar a instauraçãO do 

processo. ~ ,esta (instauraç;;o do procasso) é 

conseqüênciydaquela (admissão da acusaç;;o). Admi\::i.ci& a 

acusaç~,::':o Senado está obrigado à instauraçAo do 

'prqcésso, já que sua atividade não é discricion~ia e sim 
vinculada à decisão da ~âmar~. 

'30. '" Cons1Oituição 60nfariu ao leqi~lado7' 
o~~lêirio a ;;'~mpetência para disciplÚlar. o processo e 

juiqamen~o' .do' presiden-ee.. Por isso, a Lei n- l.079· d. 

1950, lida sob ~ luz da nova disciplina constitucio,l\&l" 

apenas " dentro desses limites 

complemen-eada, subsidiariamente, 

da Camara dos Deputados. 

deve' ser obedeciçla. 

p"-lo l\eqimen'to Intop'o 

31. Os dispositivos do Raqimento Interno, 

repita-se, somente foraJll e serão 'apl;Lcadc~ 

'subsidiariamente, quando necessários à. nova siat_tica 

consti tu~ional , para adaptação no novo texto ,ela Lei 

.. Maior ~ e' n~ aUS:ência de disposi ti vo ' legal' rag'l11adQ~ .. 

~DEDEPESA 

32.' Devidamente esclarecidas as quest6u 

anteriores, cumpre-me intormn; que em. nenhum" ~to, o 

procedimento que vem seguindo esta Casa Laqislativa, .no 

sentido de apurar se deve -- ou n40 -- autorizar o San~ 
Federal· a processar o Senhor prnidenta da Rep~l.ica, 

Objetivou cercear o direito de d~fesa do denunciado. 

33. S.empre tive a nortear meus atos, nota 

questão, o disposto no inciso LV do artiqo 5' da 

Constituição Federal: "Aos litigantes, em proce.so 

jUdicia~ ou administrativo, e aos acusados e= q~ral são 

assa~ados o contraditério e amp~a ,defesa, com os maios 

e recursos a ela inerentes". 

34'. O contraditório reata cabalmente 

assequrado," na medida em que, ainda nesta tase meramente 

p~ocedimen-eal, ao denunciado foi concedido prazo para 

manifestar-se sobre a denúncia .. 

defesau .• 

35. O mesmo ocorre no que tanqe à n ampla 

Devemos, no' entanto, aprofundar a discua.ã~ 

relativa a ela ~ pois mui ti!l confusão sa tBlll lançado sobra . 

a sua conceituação. Qbservando-se o texto 

cOlUltitueional, verifica..... qwa é a&sequrac\a a ampla 

d~a.a, s:sm. ga aiM, e reC\1n0§ a ela inerentes. 

ReaI.a~ta, antAo, que da "ampla dej!esa'" não - sa dave 

coqit~ ea abstrato, mas sim cuidar de sua aplicação D 

cgnerato. COID ª c3'9: é eate o sentido da expressão "com 

08 maios e rec~o a ela. inerentes·l
• Leva o texto 

conati tucionaJ., a'Ul;i.., a. dU&$ conseqüências: a primeira, 

evidente, " por:: t~d~Q", proc~amada, é a da qua,taea ~ 
caso concreto, nio sa poda privar o acusado dos maios e 

do. recursos qwa nio lha sejam vedados pala lai (por 

exemplo, n;;o poc\ará pretender apresentar prova p~oduzida 

~ maDeira i11cita, ou vir a alaqar em. seu socorro a 
própria torpeza)'. Esta primeira cons.qüência tenda a 

a.larq.r o, contaúdo da "ampla defesa", mas a seqund.a -

qwa a muitos p ...... àupercabicla -- v .. tamperar tal 

conc.i to , acrescentando o qr;;o da sal cIa prucl6ncia: 

quando sa taJ.a em "lIl8.ipa e recursos a ela ~arentes 

"trata-se tambtim. ~o. "1II8i05 a recursos ti inertm't.tui « 

acS.~~dQs« apliCÁveis à elucidaçà~ do .caso con~reto, 

úteis à decisão sobre a acusação ~_que a al9UGm ê 

lan~cta. usa, tace a uma acusação concret~, não serão 

in.:r;en~ .. , à. "ampla defesa ti quaisquer maios 

prot.~atórios, ou que nAo se prestem a formar a convicção 
do julqador acerCA do au' s. dgye decidir na instAnçia 

Ç;ODçrCS;" 

36. Repitamos: o processo e o jUlgamento 

do Senhor Presidente da Repüblica ocorrerão -- ou não -
no. Senaclq Federz,.l. Na Câmara dos Deputados', desenvolva

se procedimento a apurar sa deve ser concedida 

autorização para o citado PrQcesso. É esta a" limitação -

- inafastável, face ao que S8 deve decidir ,nesta Casa. 

37., Note-se qwa a limitação à ampla 

dafa •• " decorre da própria esaància da decisão a ser 

toma~ 'p~la camara dos Daputados, deriva ela da própria 

~atur;'~a ~ do instituto do "1mpaacbmant". Nilo 

surqa' de qualquer' motivaç;;o autoritária, n;;o atinqe 

qualquer direito individual: n .... ca essa limitação com o 

própri~ objato'sQbra o qual S8 dava deliberar. 

38. Assim, o procec\imento saquic\o por esta .. 

Cua. a ••• qura e asaaqurarzi., sem tarqivarsaçõea, que O 

Senbar ,pr .. i~ta da República exerça seu direito ~da 
alIIP1a . defe.a, e. que lance mão dos meios e recursos 
inuanta. e adequados. 

39 • É certo que a autorização para o 

proce.ao contra o Presiden-ee da República já. traz consiqo 
impo~anta. cons.qüências. Elas, porém, não podam ser 
af'astadaJjl, :leJll 'cabe discuti-las aqui, pois decorrem do 

próprio texto constitucional em viqor .. E, justàmanta.por 

'sara= sérias as conseqtiàncias, exiqe a Constituição 

Federal que a autorização seja concedida apenas quando ,se 
atinja quo~ ~is elevado que o necessário para a 

aprovação da emenda constitucional! ,Este prece,ito, por 

si só.., já á uma qarantia do espectro que tem a defesa, 

ainda n •• ta fase procedimental: ninguém será temerário a 

ponto da àf1rmar que dois terços dos representantes do 

povo brasileiro autorizariam o processo contra o 

Pl;1lSid'!U'-ea da República, por :Daro capriChO ou paixaio 

, ~litic •• 



o artigo 217 do Regimento InternQ' 

40. Consideramos que não se aplica â 

matéria em exame o artigo 2~ 7 da CaJIlada dos Deputados. 

Tal fato resulta da distinção feita 

Regimento, que cuida dos aspectos 

pelo próprio 

procedimentais 
relativos a autorização de processo contra o Presidente 

da República, quando este for acusado por crime comum no 

art. 217 I e concede tratamento inteiramente diverso ao 

cuidar da autorização para o processo por crime de 
responsabilidade. 

41. Verifique-se que a distinção, em 

verdade, origina-se da propria constituição r pois esta 

remete o jUlgamento dos crimes comuns ao Supremo Tribunal 

Federal, e o dos crimes de responsabilidade ao Senado. E 
não o faz sem motivo: a razão da distinção encontra-se na 
propria natureza dos ilícitos. Num. caso, cuida-se de 

aspectos regulados pelo Direito Penal, preponderando aí a 

interpretação restri ti va, e onde se tem por principio 

basilar a necessidade da prova cabal da autoria do crime. 

Já no caso do crime de ::esponsabilidade, o espectro 

estende-se até o campo da moral. e, aqui, torna-se 

particularmente importante ~ apreciação solítica do caso 

concreto (quando, no crime '...:omum., prepondera a abordagem 

juridica) . 

42. Aprofundando-se o exame da questão, 

difícil é encontrar quaisquer pontos em comum entre esses 

delitos de natureza diversa. A própria legitimidade para 

deflagrar o procedimem:o é diversa: nos crimes comuns. 

cabe ao ~1inistério Público denunciar o Presidente da 

República, o que lhe é vedado fazer quando se trate de 

crime de responsabilidade. Em relação a este, só ao 

cidadão cabe denunciar o Presidente. 

43. 

(constitucional, 

Em face de tão diverso tratamento 

legal e regimental) I consideramos 

inadequado estender a aplicação de qualquer analogia 

entre eles, além daquela jâ determinada por ~sse Egrégio 

Tribunal, que, em caráter ~, lançou mão do art. 2~7 

única ,:ão somente, em relação ao 

apresentação da defesa do Presidente da 

prazo para a 

Reptiblica. Ai 

deve cessar a analogia, pois em relação aos demais 

aspectos, a solução se encontra na C.F. na Lei 1.079/50 ~ 
em outras disposições regimentais. 

VOTAÇÃ°fMODALIDADE 

44. Em relação a forma da votação, atraves 

da qual esta Casa decidirâ se concede a licença para o 

processo contra o Presiden~e da Reptiblica, decidimos pela 

votação ostensiva nominal, levando em consideração os 

seguintes fatores: 

45. À cruestão constitucional. A atual 

Cons~i tuição brasileira adotou como regra geral 

prinCipio da vo~ação ostensiva e nominal. Naqueles casos 

em que o constituin~e julgou conveniente a utilização ão 

voto secreto,. ele o inãicou expressamente, a titulo de 

exceção. As hipôteses contempladas pelo Constituição com 

a indicação de que a elas se deve aplicar o voto secreto 

não podem ser ampliadas pelo intérprete, sob pena de 

agredir-se o sistema por ela adotado. 

46. Não tendo a Constituição Federal 

apontado a f~a da votação, para que se conceda ou não a 

licença para c processo contra o Presidente da República. 

deve-se aplicar, então, a regra geral -- que e a do voto 

nominal. 

47. Convem, aqui. relembrar distinção 

singela, mas que vem sendo convenientemente esquecida por 

alguns: o principio do voto e secreto aplica-se ao 

representado, isto ê, ao eleitor que escolhe o seu 

representante junto ao Parlamento: a este representante, 

ate pelo dever ;noral que tem ele de prestar contas de 

suas ações aos representados, aplica -se a regra geral do 

voto ostensivo e nominal -- para que o povo possa saber 

com exatidão qual é o sentido da auuação do parlamentar 

-- exceto nos casos, repita-se, em que o constituin~ 

jUlgou conveniente excepcionar a regra geral. 

48. Considerou-se, a par disso, que a 

Constituinte, ao elaborar as normas da nova Carta Magna, 

não o fez a partir do nada. Fê-lo tendo por arcabouço o 

ordenamento juridico pré-existente, e onde julgou 

conveniente implementar modificações ele o fez. Exemplo 

elucidativo é o do processo e julgamento do Presidente 

da República, onde a C. F. de 1988 inovou, rompendo com 

longa tradição do direi to pátrio, retirando parte das 

atribuiçoes que Câmara detinha anteriormente, mas 

silenciando sobre a modalidade da votação. 

49. - Ainda que se considerasse não estar 

a questão resolvida a partir do sistema adotado pela C. 

F., necessariamente ter-se-ia de procurar a solução na 

lei. E, ainda que se considere não ter sido a Lei 

1.079/50 recepcionada pela nova constituição, naqueles 

dispositivos que tratam de atos tipicos de processo, não 

há como considera-la derrogada no'tocante à modalidade da 

votação. 

prende a ato 

50. Pois que esta, em verdade, não se 

processual; vincula-se ela à apuração do 

convencimento a que chegaram os deputados, em razão de 

atos transcorridos ao longo do procedimento adotado 

anteriormente à votação. Esta apenas exterioriza o 

r~sultado a que se chegou -- tenha 

processo ou em procedimento. 

este origem em 

5L Prosseguindo no raciocinio que me 

levou à decisão tomada, admitamos, por hipõtese, que a 

Lei 1.079/50 estivesse revogada. Teriamos, então, de 

recorrer ao Regimento Interno da C~ara dos Deputados. 

52. Note-se que, então, estariamos em sede

onde a interpretação das normas regimentais ê questão 

incontroversa:mente "interna corporis u • 

53. Rele:m.era-se este fato, para que se 

aponte a resolução do conflito existente entre as normas 

do artigo 188, II, e do artigo l86, I. 

54. Nesta hipótese (retenho.-se que 

consideramos ter esta questão sido resolvida pela Lei 

1/079/50 -- e então não caberia procurar a solução no 

Regimento Interno desta Casa) não haveria como escapar à 

conclusão de que a disposição do a~igo 188, II, ê 

inconstitucional, além de chocar-se frontalmente com o 

a~igo 2~8, que remete a q'J.es"tão do procedimen"to relativo 

aos crimes de responsabil~~ade do Presidente da repUblica 

a lei .em vigor (tendo nele o vocábulo "processo I! sido 

utilizado de :naneira evidente~ente atecnica) -- send~ 
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evidente que tal lei é a 1.079/50, ou, ao menos, assim 

julgaram. as deputados que aprovaram. a Resolução que 

troUXe nosso Regimento Interno ao universo jurídiCO. 

55. Assim, ou sendo o artigo lS8. II, 

inconstitucional (o que remeteria a solução à C. F)· I ou 

não podendo ele p~evalecer sobre o artigo 2~8 (que 

remeteria a solução para a Lei 1.079/50) o resultado a 

que se chega ê sempre o mesmo: a votação, no caso em. 

tela, é ostensiva e nominal, procedimento regimental 

adotado, como regra, quando se trata de votação de 

mantéria com quorum qualificado (art. 186, I). 

PRECE:llEHTE J1Jl)ICIAL 

56. t i:mportante assinalar a necessidade 

de construção do direito na espécie, integrando normas a 

partir das regras juridicas existentes, para fazer a 

leitrua da Lei n Q 1079, de 1950, face à Constituição de 

1988. 

57. Tal necessidade se depreende dos votos 

proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no 

Mandado de Segurança n Q 20.941-1, prenunciando a recepção 

da Lei n~ 1.079 de 1950, como se lê: 

a) Voto do Ministro Sepúlveda pertence: 

"Não contesta a impetração 
que toque ao Presidente da 
Cámara o recebi:mento ou a 
rejeição da denúncia. Aliás, 
estâ explicito, no art.. .UL.9A. 
Lei 1 .. 079/50 norma que. data 
venia tenho oor inteirawepJ:e 
compativel Com a nova ordem 
constitucional - o que só depois 
de recebida, a denúncia de 
qualquer do povo sera lida em 
plenário e despachada à comissão 
especial. 11 

b) voto do Ministro SYDNEY SANCHES: 

"Sr. Presidente, auanto à 
questão relativa à Lei nQ 1 .. 079, 
entendo que ela está em vigor 
naquilo em que não se mostre 
incompativel com a Constituição, 
tanto que o novo Regimento 

Interno da Câmara a ela f~ 
remissão. 

Entendo, também., que à 
câmara compete autorizar, ou 
não, a instauração de processo 
contra o Presidente da 
Reptiblica, nos termos doa art. 
51, inciso I, que só depois de 
admitida a acusação, como diz o 
art.. 86, é que se sub:mete a 
julgamento perante o Senado 
FederaL 

Entendo, igualmente, crue o 
parágrafo único' do art.- 85, 
quando diz: "esses crilnes serão 
definidos em lei especial que 
estabelecerá as nor.mas de 
processo e julgaJIlento ll , 

significa apenas que, enquanto 
as nor.mas não f orem baixadas, 
vigorarão aquelas que não 
tiverem sido revogadas, como é 
ocaso da Lei n Q 1.079, a que faz 
remissão o novo Regimento 
Interno da C.imara. Mas, ainda 
que não houvesse lei alguma, nem 

norma regimental a respeito do 
processo a ser observado, 
entendo que só à Câmara 
competiria fixar tais' normas, 
porque se trataria de uma lacuna 
a ser suprida pelo juiz, e o 
juiz da causa era a c&mara dos 
Deputados. 

Não vejo, portanto, 
dificuldade alguma em que, com 
lei ou sem lei, com norma 
reguental ou sem norma 
regimental, a camara processe, 
ou não, a denúncia." 

c) Voto do Ministro NERI DA SILVEIRA: 

"Portanto, não há dúvida, a 
meu ver, com a devida vênia, 
que, de acordo com o sistema da 
Constituição, art. 86, a 
acusação, nos crimes de 
responsabilidade, será admitida 
por dois terços da câ1nara dos 

Deputados.. Então, a adJnissão ~ 
acusação tem que ser submetida à 
consideração da CAmara dos 
Depu'Cados , quanto ao mérito, 
para que realmente se 
desencadeie o processo perante o 
Senado Federal. Mas, neste 
momento preliminar, nesta fase 
pream.bular, o arqui vam.ento da 
denúncia sô é possivel, depois 
do exame, pela Comissão 
Especial, que então redigirá um 
parecer considerando se a 
denUncia pode ser objeto de 
deliberação, ou não. Se 
entender que ela não reúne 
condições para ser objeto de 
deliber~ção, e tal for acolhido, 
pela camara dos Deputados, a 
denUncia terâ arquivamento. S6 
aí é que poderá ocorrer o 
arquivamente. No caso contrârio, 
será remetida, por cópia 
autêntica, ao denunciado, que 
terá o prazo de 20 dias para 
contestá-la. Aí é que se 
desencadeia esse procediJnento 
perante a c~ara dos deputados, 
do qual poderá resultar, então, 
a decisão do Plenário prevista 
no art. 86 da Constituição." 

d) voto do Ministro OCTÁVIO GALLOTrI: 

"Com a licença dos 
eminentes Colegas que me 
precederam, a despeito do saber 
e da convicção revelados em seus 
votos, uso deles divergir, a 
começar do fundamento adotado 
pelo eminente Ministro ALDIR 
PASSARINHO. Julgo que a Lei n" 
1 .. 079 t de 1950, não está 
revogada pela nova constituição .. 
O seu art.. 14, ainda hoje, o 
aplicou o Tribunal .. 

Mesmo que se considere que 
a atuação da C.imara tenha sido 
diminuida pela nova 
Constituição, já que, em vez de 
jUlgar a procedência da 
denUncia, como previa a Carta de 

1967, cabe-lhe, agora, segunclb. '0-

art. 51, autorizar a instauração 
do processo ou, como quer o art. 
86, admitir a acusação, seria 
esse um motivo a mais, para que 
se reputasse a instauração 
prevista na Lei n Q 1 .. 079 , como 
bastante (ou até mais do que 
sUficiente) para a defesa, sem 
caracterizar-se, então, o 
cerceamento receado pelo 
eminente Relator .. 

Se aquela instrução bastava 
para conduzir a um juizo de 
procedência da acusaçã.o, há de 
pres1:ar-se, certamente, ao de 
autorização para o processo .. ,i. 



A ALEGADA REVOGACÃO !'AEC:::AL DA TEr Na 079;50 'CELA 

EMENDA CONSTITUCIONAL !-TII.:l. DE 1961. 

58.. Nos itens 72 e seguintes de sua 

petição, alega o Impet:.rante, socorrendo-se de 

entend;imento de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, que a 

Lei na 1.079, de 10 de abril de 1950, teria sido 

revogada" na parte que tipifica os 

responsabilidade do Presidente da RepUblica, 

Constitucional n Q 4, de de agosto de 
instituiu o sistema parlamentar de governo. 

crimes de 
pela Emenda 

1961, que 

59. Consoante tal parecer, havendo a 
referida Emenda na 4, em seu art. 5 11 deixado de 

tipificar, como crime de responsabilidade, os atos do 

Presidente da RepUblica que atentassem contra a probidade 
da administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal 
emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento das 

decisões judiciárias, ao reverso do que fez a 

constituição de 1946 (art. 89, incisos V a VIII), teria 

ocorrido a revogação, ou, ~ais precisamente, a caducidade 

por inconstitucionalidade superveniente das normas 

substantivas contidas nos arts. 90 ~ 12 da Lei nO 

1.079, de H50. 

60. Destart:e., não havendo a Emenda 

constitucional n Q 6, de 2.3 de janeiro de 1963, que 

restabeleceu o sistema presidencial de governo instituido 

pela Constituição de 1946, repristinado normas de 

direi to infraconsti tucional revogadas pelo Ato Adicional 

de 196~, ter-se-ia, em consonância com aquela opinião, a 

inexistência no mundo juridico da regra enunciada no art. 

9°, n Q 7, da Lei n Q 1.079, in verbis, 

IIArt. 90 São crimes de 

resoonsabilidade contra 

prcbidade da administração: 

a 

proceder de modo 

incompativel com a dignidade, a 

honra e o decoro do cargo", 

justamente um dos fundamentos da denUncia apresentada à 

Câmara dos Deputados pelos cidadãos BARBOSA LIMA SOBRINHO 

e MARCELO LAYENáRE MACHADO, do que resultaria falta de 

justa causa para o pedido de impeachment do Impetrante. 

6~. O referido entendimento, com todas as 

vênias, é inteiramente equivocada, como se evi.denciará .. 

62. Com efeito, dispàs o art .. sa da Emenda 

Constitucional n Q 4, de 196~: 

"Art. 5' São crimes 

funcionais os atos do Presidente 

da Reptiblica que atentarem 

con~ra a constituição Federal e, 

especialmente, contra: 

I - a existência da União; 

II - o livre exercicio de 

qualquer dos Poderes 

cons~itucionais da União ou dos 

Estados; 

hermenêutica 

IIX o exercicio dos 

Poderes políticos, individuais e 

sociais; 

IV - a segurança interna do 

Pais." 

63.. Ora, constitui corriqueira regra de 

que, nas enumerações, 

verdadeira pesquisar qual a sua 

exemplificativa ou taxativa. 

faz-se mister 

natureza: se 

64. As primeiras se evidenciam tanto pelo 

aspecto teleológico da norma quanto pela própria 
expressão vocabular. 

65. E o abalizado magistério de CARLOS 

MAXIMILIANO que ensina: 

"283. ENUMERAÇÃO. Quando se 

depara uma enumeração de 

hipóteses, cumpre distinguir: se 

os Jlotivos e 

dispositivo se 

os fins 

restringem 

do 

aos 

casos expressos, ou se o próprio 

texto . deixa perceber claramente 

que a linguagem é taxatiya , dá

se exegese estrita; o contrário 

se pratica em verificando fortes 

presunções de ser a 

especificação feita com o 
intuito de es~larecer , isto é, 

exemplificativa apenas." (in. 

Hermenêutica e Aplicaçào do 

Direi to , Frei tas Bastos r ~965 , 

pág. 245) 

66. In.~, o advérbio "especialmente", 

encontrado no caput do art. 5 11 , citado, indica que a 

enumeração sob exame não é feita taxationis causa, mas, 

sim, exemplificationis ~, vale dizer, a enumeração 

contida nos incisos I ~ IV do art. 5 a da Emenda n Q 4, 

de 1961, não esgotava nos atos do Presidente da República 

considerados crimes funcionais (denominação essa, aliás, 

que destoou da tradição constitucional brasileira, que 

sempre denominou tais criIles lide responsabilidade") 

67. A teor, pois. do art. 5 a da Emenda n Q 

4, de 1961, são "crimes funcionais" do Presidente da 

Reptiblica nos seus atos que "atentarem contra a 

Constituição Federal. 1I 

68. Absolutamente se vedou ao legislador 

ordinario tipificar os atos que atentassem contra a 

Constituição, além daqueles exemplificativamente 

mencionados nos quatro incisos do art .. 5 a • 

69. Ê de se notar, aliás, que a enumeração 

dos crimes de responSabilidade ( "funcionais 11 I na 

terminologia da Emenda n Q 4, de 196~) feita 

exemplificationis causa esta presente em todos os textos 

constitucionais', desde 1946 (art.. 89) -- na Carta de 

1967, o art. 84; na Emenda n Q 1, de 1969, o art. 82; e~ 

Constituição vigente, o art. 85. 
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de 196~, 

70~ cumpre indagar: por que a Emenda n 1l 4,' 

deixou de explicitar como crimes de 
r~Bponsabi~ida.de do Presidente da Repúb~1ca toàos aque~es 

atos enunciados no art~ 89 da Constituição de 1946 

(incisos I 1lliI!lIl:. VIII), repetidos nos textos 
constitucionais posteriores (ressalvado o inciso VII, !Ia 

guar~a e: o legal emprego dos dinheiros públicos 11 )? 

parlamentar. 

probidade da 

71~ Porque, instituid~"r o reqim.e 

a responsabilidade pelos atos contra a 

administração e pela condução da politica do 

Governo em geral- passou a ser do Presidente do Conselho, 

com. os mecani~mos de ~fastamento peculiares àquele 

reqime~ 

72~ O Presidente da República, como Chefe 

da Estado, todavia, não estaria isento de 

responsabilidade nos casos em que, v.g., atentasse contra 

a probidade da administração, procedendo de modo 

incompativel cem a dignidade, a honra e o decoro do cargo 

(art. 9·, n~ 7, da Lei n Q 1079, de 1950). 

73. Conclui-se, pois, que a Lei n Q 1079, 

de 1950, manteve-se integra após a promulgação da Emenda 

n- 4, de 1961, inclusive na parte que tipifica os crimes 

de responsabilidade do presidente da República (arts. 4' 
~~2) 

74. Não houve repristinação ~e qualquer de 
suas nOrlllas, nem poderia haver, pela razão· simples que 

nenhuma delas foi revogada pelo Ato Adicional de 1961, 

como demonstrado. 

75. ÀS vésperas da prcmUl.gaçãc ~ 
constituíção de 1988 estava a Lei 1079 integra, em sua 

redação prilni ti va, ocorrendo, somente a partir de 5 de 

outubro daquele ano, caducidade por inconstitucionalidade 

superveniente apenas daquelas suas nOrlllas que não se 

compatibilizaram com os preceitos estabelecidos pela Lei 
Maior. 

76. A denúncia apresentada à C3.mara dos 

Deputados pelo cidadão BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO 

LAVENIâRE MACHADO, invocando os artigos 8° I item. 7 e 9· 1 

item 8, da Lei nO 1.079, de 1950, está correta em sua 

fundamentação. sendo pois, aqui vocada_s as obj eções 

levantadas a respeito pelo :mpetrante nos itens 72 ~ 
, 74 de sua petição, sob a r.l.brica; "Revogação parcial da 

Lei n i1 1: .. 079/50 pela Emenda constitucional n- 4, de 

1961". 

77. 'Mas supondo que tivesse havido a 

caducidade alegaàa, tendo em vista o disposto no art. 1 11 

da Emenda Constitucional n i1 6, de 1 11 de janeiro de 1963, 

as nor.mas' dos artigos 4 11 a 12 da Lei n Q 1079 foram. 

repristinad~s, eis que restabelecido o sistema 

presidenciai de governo instituido pela Constituição 

Federal de -1946, salvo o disposto no art. 61.-Nota-se que 

não. _ se estabeleceu um novo sistema presidencial, mas 

restabeleceu-se. o anteriormente existente, represtinando

-se T""~~ a leqislação infraconsti tucional, da Ordem. de. 
~946. 

78. Cumpre-me informar a Vossa Excelência, 

que deci.di - franquear a palavra ao Impetrante, oú ao seu 

defensor, na sessão em. que se discutirá e decidirá. da 

autorização prevista no art. 5~, I, da constituiçã~ 
Federal. 

recurso de 

79. Esclareço, ainda, 

meu ato, em trallti. tação 

que, pendendo 

na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Redação, voltarei à presença 

de Vossa Excelência para complementar as informações, se 

antes do julgamento nessa corte ocorrer a decisão do 

Plená.rio .. 

Tenho, desse modo, senhor Presidente, por 

prestadas 

Excelência. 

as informações 501ici tadas por Vossa 

Exceiãncia meus 

Colho o ensej o para renovar 

-~ 
IBSEII PINBEmO 

Presidente 

a Vossa 

AVISO NO 009 / 92 Brasília, 11 de setembro de 1992. 

Senhor Secretário-Geral, 

Encaminho a V. Exa. Mensagem do Senhor Deput~ 

do IBSEN PINHEIRO, Presidente da Câmara dos Deputados, na 

qual comunica, ao Excelentissimo Senhor Presidente da RepQ 

blica, em aditamento 'a Mensagem nQ 13, de 8 de setembro de 

1992, o acréscimo de 5 (Cinco) Sessões no prazo inicial ass,!, 

nado naquela Mensagem. 

Aprovei to a opor-tunidade para renovar a Vossa 

Excelélncia protesto de consideração e apreço. 

o.putado~~~ 
Primeiro Secretário, em exercício 

A Sua Excel~ncia o Senhor 

Embaixador MARCOS COIMBRA 
00. Secretãrio-Geral da Presidência da RepGblica 

N E S-T A 

MENSAGEM NQ 014/92 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLICA 
FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 

Em aditamento à Mensagem nO 13; de 08 de s~ 
tembro último, comunico a Vossa Excelência Que, em virtu-



de de decisão' do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (cópia 
anexa), ao prazo 
sua manifestação 
cidadãos BARBOSA 

inicial assinado naquela Mensagem para 
relativamente a denúncia oferecida pelos 
LIMA SOBRINHO e MARCELO LAVENERE ficam 

acrescidas 05' (cinco) sessões, ou seja, até às 19 horas do 
dia 22 do corrente. 

CAMARA DOS DEPUTADOS, EM li DE SETEMBRO DE 1992. 

~~ 
Presidente 

DesTinare rio ... sr;;;.~ ... :D .. ;r. ..... 
Ruo. ............................ N.O' ..... 

OISCRIMIHAC,AO 

~~ J /:rCljL 
~) 

C 1\ ~ 
DeSTlnarei,io ~Lúr "",,.., • .lI - J~~' \·1 . 
Ruo N.· 

9 D (1 4 OISC~MINACÃO 

RECEBI,DO em. / ;j./19~ ~ ~.a e:Yl. f~ 

~ .. ~ {rt ch.~~.~ ~ c;l,..J'P-:)
.... $;. ~.Lá~ 

.:., 'o I~r u "-,; bo 

Ruo .. , 

Destinalorio.~ ~~ '6bf,e.ciaJ 
Rua .... 

RECEBIDO em)5":\fI/19 4d' 
OISCRIMINACÃO 

SGM/P n9 1365. Brasília, 14 de setembro de 1992 

Senhor Presiden~e~ 

Comunico a Vossa Excelência, consoante reque

rimen'tos em n.nexo, .:l ret.irada, pelos .\ut.ores, de recursos 

oferecidos cont.ra decisão desta Presidência em questão de 
ordem acerca do rito de tramitação e votação da denúncia of~ 
recida pelos Srs. Barbosa Lima Sobrinho e }'1arcelo Lavenere 
Machado contra o -Sr. Presidente da Re~ública por crime de 

responsabilidade. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. 

Recebi õ 'original 

Em .(S / 0"1 / '\? 
.rW/1. ".'t3~ ... s 

Presidente 

Excelentíssimo Senhor 

~ .\' 
Depu"ado JOS~ LUIZ CLEROT 
Presidente da Comissão de Constituição e Jus~iça e de Redação 

~ E S T A 

Defiro. pUblique-sf\ 

Eli/v Itl'f 192. ~ 

Presidente 

REQUERIMENTO 

Senhor Presidente, 

Requeiro, na forma do item VIII do Art. 114 e do 

Art. 104 do Regimento Interno, a retirada do recurso à Comissão 

de constituição Justiça e Redação, interposto contra decisão da 

Vossa Excelência, exarada na Sessão de 08/09/92 sobre Questão 

de Ordem, por mim form~ada ~obre o rito, quorum e moda~idad. 

de votação, no estudo da admissibilidade de processo por'crima 

de responsabilidade contra o Presidente da República. 

Sala das Sessões, em 

cp -~:o-
~ Dep. GASTONE fGJ:r:I. 

Defiro. PUbliqu~. 

F:Jn/f.{ /fl11 92 • '\}J Y'\ 

prJ(iJnte 
REQUERIMENTO 

Senhor Presiden~e, 

Requeiro, na forma do item VIII do Art. 114 e do 

Art. 104 do Regimento Interno, a retirada do recurso à Comissão 

de Constituição Justiça e Redação, interposto contra decisão da 

Vossa Excelência, exarada na Eessão de 08/09/92 sobre. Questão 

de Ordem, por mim formulada ~obre o rito, quorum e moda~idada 

de votação, no estudo da admissibilidade de processo por cri3e 

de responsabilidade contra o Presidente da Repúb~ica. 

Sala das 
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R E Q-U E R I M E N T O 

Senhor Presidente, 

Requeiro, na forma do item VIII do Art. 1~4 e do 

Art. 104 do Reg~men~o Interno, a retirada do recurso à Comissão 

de constituição Justiça e Redação, interposto contra decisão de 

Vossa Excelênc::'a, exarada na sessão de 08/09/92 sobre Questão 

de Ordem, por ~m formulada sobre o rito, quorum e modalidade 

de votação, ~o estudo da admissibilidade de processo por crime 

de responsabilidade contra o Presidente da RepUblica. 

Tal requerimen1:o deve-se ao fato de que toda a 

quest:.ào de ordem e port:an't:o seu !:"ecurso estarem scab judicf... 

conforme decisão de liminar ofereciàa em mandato de segurança 

impet:rado pelo Sr. Pres~dem:e da Reptiblica FERNANDO AFFONSO 

COLLOR DE MELLO. contra o Presidente da camara dos Deputados 

que diz: 

Reservou-se o Tribunal para examinar. a 

tempo, em questão de ordem, a medida liminar, quanto às demais 

questões suscitadas na inicial, senão ocorrer 

antes o jUlgamento do mérito da impetração.. Votou o 

Presidente •.. " 

Sala das Sessões, e 

SGM/P nQ 1355 Brasilia. 1S de setembro de 1992. 

Ref. Df.,,2 897/P 

Manoaao de Segurança nQ 21.554-0/160 

Sennor Presidente. 

Em acitamento ao Oficio nQ SGM/P 1363. de 11 ~e 

setemoro c=rrente. :nfarmo = Vossa Excelência cue os ilustres 

Deoutados HUMBERTO SOUTO. :ASTONE RIGHI • ROBERTO JEFFERSON 

~etiraram os recursos :nterpostos contra minha decisão. rel~ 

tivamente ao rito oe tramitação e votação da denúncia' ':lfereci 

~elcs 5r3. Saroosa Lima Sobrinho e Marcello Lavenêre Mach~ 

do contra o Senhor Presidente da República por crime de :e~ 

ponsaoilidade. 

Em virtuce Disso. a decisão ca Presidência da 

Cãmara QOS ueoutaoos restou p~eclusa no âmbito cesta Casa. 

Calha a ensejo oara renovar a vas:a ~ncia 

"."no. , •. H •• ".,. LL~ 

IBSEN PINHEIRO 

Excelentíssimo Senhor 

Ministro SIDNEY SANCHES 

Presidente 

Presidente do Egrégio Supremo Tribunal rederal 

N E S T A 

Senhor Presidente, 

Em face dos prazos' previstos para a trami ~ 

da matéria, este Secretaria viu-se impossibilita.da de provida!!, 

ciar, em tempo hábil a produzir todos os efeitos, a apensação 

das denúncias oferecidas pelo Sr. FERNAN~O BAPTISTA BOLZONI 
e pela Sra. ANGELA ftARIA ftOREIRA CANUTO ftENDONÇA à apresentada 
pelas Sr •. BARBOSA LIftA SOBRINHO 9 ftARCELa LAVENtRE ftACHADO. 

Em conseqü6ncia" sugerimos ,a retific·aç'ão do 

despacho de distribuiçao, par·a apElnsar a denúncia of~;recida p~ 

lo' Sr. FERNANDO BAPTISTA BDLZONI à apresentada pela Sn. A.!i' 
GELA- ftARIA ftOREIRA CANUTO ftENDONÇA. 

Secretar~a-t,;eral da Mesa, ~m Hi de setembro de 1992. 

1 - ..--%1 Cv'( .~.' '-
ftOZART IANNA DE PAIVA 

Sellreté ~o-Gera~· da Mesa 

De acordo. Retifique-se o despacho de 

para apensar a denúncia oferecida pelo, ~r. ,FERNANDO 
BOLZONI à apresentada pela Sre. ANGELA ftARIA ftOREIRA 
ftENDONÇA. 
Republi'que-se. 

Em 15·/ 01 /92 

uc;.09.92, 

.BAPTISTA 
CANUTO 

EXCELENT rss I MO SENHOR DEPUTADO PRES I DENTE DA COM I S«n' eJilo·U.L 
MENTAR ESPECIAL -~ 

SENHOR RELATOR 

SENHORES DEPUTADOS 

ROBERTO JEFFERSON, deputado federal, nos 
autos do pedido de denúncia do PreSidente da República por 
supos:ta prática de crime de responsabilidade formUlado pelos 
Srs. Barbosa lima SObrinho e Marcelo levenére Machado. ve~. 
diante de Vs. Exas., expor e requerer o quanto segue. 



1. Em 'pet'l ç80 dotado de 10. de setembro 
4e 1892, Da .enunClan~e8 ~18jertam·SObre 8U88 Impressaes pes
loela leerel do atual momento POlftlco, rememoram trechos do 
r.l.t6rlo final da CP"I que pretendeu apurar 85 denúncias do 
Ir. Pedro Collor de Helio acerca das atividades do Sr. Paulo 
C •• ar f.rla~, para, 80 final", Imputarem 80 denunciado 8 prá
tlc. de Infraçaea previstas n08 artigos 80., 7 e 90. 7, da 
lei nr. 1.079/50, ele artigo 86, Incisos IV e V da Constltul
çlo FUeral 

2. A presente Coml5s~o Especial tem por 
finalidade prec(pu~ dar parecer se 8 den6ncla deve ser ou nao 
JUlgada objeto de dellberoçlo, concluindo pelo deferimento ou 
Indeferlmen~o do pedidO de autorlzaçAo e oferecendo projeto 
de resoliçlo que será submetido ao plenáriO do Cêmara dos De
putados, que autorizará ou "nAo Inataufaç§o de processo peran
te o Senado da Rep6bllco. 

3. Para tanto, é preciso ter 
de refere,nela a denúnCia, nos exatos termos em que 
posta. E c.om b.ase nos limites da peça Iniciai é que 
nune~.r6 esta ComlssAo Especial ao proferir o parecer. 

4. ~ dentro dos estreitos marcos da acu
.'Clo formulada que o parecer será posto em votaç&o e é das 
ImputaçBee a ele ~ncrepadas que se defenderá o denunciado. 

5. Por consequêncla, é preciso averiguar 
antea meamo 'de, JUlg6-lo objeto ou nlo de dellberaçlo, sua 
admlaalbllldode 11 luz dos prlnclplos basilares do Direito pe
nll P6trlo. Nlo se pretende aqui fazer manlfestaç§o de mérito 
qUinto à denllnel8, 8'té porque este é a'to privativo do denun
ciado. M88 nAo se pOde deixar passar 8S graves lacunas que 
pululam na peca ora discutida. 

DA 'ACUSACIO 

6. é regra do .rtlgo ql do Ctdlgo de 
Processo Penal que a • denúncia ou queixa conterá a eXPoslçUo 
do fito criminoso, com todas as SUas circunstâncias, a quall
flCIClo do acusado ou eSClarecImentos pelOS quais se possa 
Identificá-lo, a Classlflcaçlo dO crime e, quando necessário, 
o rol de teste~unhas. 

7. A denúncia aqui discutida não foi C8-
P81 de male do que nomlnar e qUalificar O denunciado e arro
lar testemunhas. Nlo conseguiU exprimir, ainda que perlférl
ca.ente, O fato criminoso e sua capltulaçAo legal. 

8. QuandO digo· fato criminoso· refi
ro-me a algum 11 rc.lto .(no caso crime de responsabilidade) que 
posea eer Itr'burdO a9 Presidente da República, por aÇno ou 
01110810. 

9. é poss(vel Imaginar a difiCUldade dos 
aubecrltores da exordlal em extrair do confuso relatório fi
nal d.e CPMI fatos çoncreto's que pUd-essem ser associadOS di re
temente à figura do Primeiro Mandatário. 

10. Assim que riós trechos em que os de
nu.nclantes nlo POl'ltlflcam sobre·moralldade, elencam verdadei
ra mlecel4nea de tipos legais, sem contUdO, estabelecer o ne
cudrlo NEXD DE CAUSALIDADE entre as figuras penais e even
tua'l ~ondut8 omiSSiva ~u comlsslva do Sr. PreSidente de Rep~
blICl. 

11. Na página 3, por exemplo, fala-se em 
• prevarlcaçlo -, que· pOdem cometer os representantes do 
povo, em processos de crime de responsabl I Idade· e esta con
sistiria em - atuar sob press§o de Influêncl.as espúrias ou 
p~r. I sDttsfaçlo de Interesses'pessoats ou partidários .• 

12. ~m outrq trecho, preleclona-se sobre 
o • decoro· (flS. 5), Invocando-se figura própria, especrfl

. ce • prIvativa da atividade parlamentar. 

13. Mais· adiante, fls. 6, diz-se que· o 
denunCiadO, pessoalmente, bem como alguns de seus familiares 
- a mUlher, a ex-mUlher, a mGe - receberam Indevidamente vul
tosas· quantias em dinheiro. além de outros bens, sem Indlc8-
ç!io da origem II rClta dessas vantagens .• 

1~. Do PreSidente, alega-se que manteve 
conduta· Indecorosa· (flS. 6), que foram carreados recursos 
a auxll lares seus e parentes (flS. 7), que é .. mentiroso • 
(f Is. 10). 

d) e no caso da sonegaçAo fls ií ~:(lt~)
dade ser conduta de tercel ros, responderla,.,por el ~.o ";pr'e~i-"": 
dente na mOdalidade" omlSS§o ., caso em que os Auncl:a'do~' 
promoveriam verdadeira reforma penal. Instltu'lndo a ~f.~8.QO'1"a 
Inexls,tente RESPONSABILIDADE OBJETIVA em Direito Pena 

19. Outras perguntas afloram do grande 
.. ImbrOgllo .. Intentado pelOS denunciantes. POder-se-la per
guntar em que diPloma legal está capitulado como II (cito o 
.. tráfiCO de Influências' .. (os únicos "tráflcQs· com prevlsSo 
na leglslaç!io penal 550 o de mulheres - artigo 231. do CÓdigo 
Penal,e o de entorpecentes - artigo 12 da lei 6863). 

20. POder-se-la qUestionar se o crime de 
responsabilidade, ülpara-se à falta de decoro, à mentira ou 
à falta de moral aceitando-se por argumentaç&o as II~çUes 
dos denunCiantes). Afinai o crIme de responsabilidade defi
ne-se pela prática de condutas omissivas ou comlsslvas obje
tivas, ou n60 seria crime, mas mera recomendaç50 de comporta
mentos. 

DA l~éPCIA DA INICIAL 

DA fALTA DE PREVISlO LEGAL 

1. Como Já dito anteriormente, qUalqUer 
peça acusatória. como a presente denúncia, deve conter no seu 
corpo algumas InformaçOes elementares à viabilidade de um 
processo legal, que permita o exercrclo do direito de defesa 
em sua plenitUde e decls60 que possa apenar o acusado em caso 
de procedência. 

2. No caso em fOCO, a difiCUldade para o 
exercfclo do direito de defesa deCorre da forma como foi ar
ticulada a peça vestibular. confusa. fundindo reprovaçOes de 
ordem SUbJetiva, com cltaç~es de eventuais delitos praticados 
por outros que n&o o denunciadO, através de co~~as .,,~~; -
mas, que prescindiam de qualquer açlo ou omlss&o 8-
dO para a sua consecuçAo. 

3. Basta lembrar, por exemplO, fato pú
bl Ico e notÓrio OCorrido há pouco mais de um ano, quando fo
ram presas no Interior de .5&0 Paulo duas pessoas que se di
Ziam rntlmas do Pr~Sldente. da RepÚblica, e que procuravam 
prefeitos de cidades do Interior oferecendo-se para Interme
diar I Iberaç&o de verbas federais. Como é Óbvio, os dei Itos 
foram perpetrados Independente da vontade do denunciado. 
ainda assim foram absolutamente eficazes. 

~ .. Ademais, a denúncia Isnora Solenemen
te vários prlncfplos de nossa sistemática penal. Comecemos 
pelo PRINCiPIO DA RESERVA LEGAL. Tal principio está Insculpl
do no artigo primeiro do CÓdigo Penal Brasileiro: 

N~O H& CRIME SEM LEI ANTERIOR QUE O DEFINA. N~O H& PENA SE" 
PRÉVIA COMINAC~O LEGAL. 

5. Trata-se da sacramentada, tradicional 
e Indispensável r:.egra extrarda do latim NULLUM CRI"EN. NULLA 
POENA SINE LEGE, Isto é, nenhum comportamento pode ser consi
derado crime, sem que uma lei anterior à sua prática o defina 
como tal • 

447 



448 

MANTO • e h 6. De o.utro lado, como ensina CELSO DEL
seja ~re'\I~8~aU:~t:~7:r~:~~e~erTaPllcad8 a alguém. sem que ele 
sável à seguran a • rata-se CIo prlnc(plo Indlspen
as pes:so8s Imp~dIJ:rrdlca e à garantia da liberdade de todas 
menta que ~Ao era n o que alguém seja punido por um comporta-
ca (In~···· CÓDIGO conSiderado delItuoso à época de sua prétl-
3). .. PENAL COMENTADO ", 1986, ed, Renovar, p. 

'7. ASSim. examinemos a norme\:;.:Anterlor, .. 
que trata dos crimes de responsabilidade, a Lei 1 .o~ r,~de 1U 
de .s'brll de 1950. Seu artigo 10. estabelece que" sft -)·j"r:im 
de responsabilidade 08 que esta lei -Especifica". AquI· stá 
distinção fundamentei, pOis e lei ESpecifica (e portandO res
tringe) enfio exemplifica, nBo deixando lugar para Interpre
.~aç~es ou elasteclmento. .. ~;. 

8. No artigo oqo. da lei 1.079 são ai 1-
nhados os crimes de responsabl Ildade ~_Verbls ~: ~ SUo crimes 
de responsabilidade os atos dO Presidente da República que 
atentarem contra a ConstltulÇAo federal, e, especialmente, 
contra: 

a eXls'tên,Cla da UnlAo; 

I I o livre exerc(clo dO Poder legisla-
tiva, dO. Poder JUdiCiáriO e dos poderes constitucionais dos 
Estados; 

III '. o exerc(clo dos direitos POI f tl
~os, Individuais e sociais; 

IV. a segurança In'terna dO Pa [s: 

a prObidade na ~dmlnlstraçao; 

V I a I e I orçamen'tárla; 

V II • guarda e o legal emprego dos.dl-
nhelros públicos 

V I II o éumpr1mento das declslles Judi-
Ciárias (ConstltulçAo de 19oqe, artigo 89). 

9. Este elenco é um ~ numerU6 clausus -, 
é um número l'lmltado. Entre os artigos 50. e 12 da lei. 1.079 
vêm apenas as deflnlç~es dos fatos referidos como crimes de 
responsabilidade. Por seu turno, o artigo 85 da ConstltulÇAo 
Fed.eral~ .. de 88 enumera como crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da RepÚblica que atentem contra a ConstltulÇAo 
Federa I e. espec I a I mente, con'tre: 

• a existênCia da UniDo; 

11 •• o livre exercrclo do POd~ leg~ 
latlvo, do Poder JUdiCiáriO, do Ministério Público e d~O
deres constl'tuclonals das unidades da FederaçAo; 

III • o exercrclo dos dlrel'tos pai (tl-
cos, Individuais e so~lals; 

IV a segurança I nterna do Pars; 

a prObidade na admlnlstraçAo; 

VI a lei orçamentária 

V II o cumprlmen'to das leis e d~S decl-
66es JUdiciais. 

ParágrafO Unlco - Esses serão definidos em lei espeCial que estabelecerá as normas de processo e )ul-
9smen'to. 

10. Atualmente o rol de crimes de respon
sablNIGade é es:te dO artigo 50. doa Constl'tulÇfto de 1988, que 
nos termos do seu parágrafO único serAo def'ínidos em lei' es
pecial. A le.l especial seria a lei 1.079/50, no que fosse 
compet(v~1 com a atual carta. 

1'. foi ela, no entanto. abro9ada pelo 
A~o AdiCionai consubstanciado ~a Emenda.à 'constltulÇfto nr.' oq 
de 1961 -, Emenda Parlamentarista - por n50 ter sido expressa
mente restaurada com"o re'torno do preSidenCialismo em 1962 
Emendo nr. B de 1963. ' 

Gonçalves Ferreira f~7hOse~~~u~:Ja:os, o Professor Or; Manoel 
da faCUldade de Direito da U S p r e Dlrel'to Cons'tltuclonal 

• • " exa ra o segu I nte pa rece r: 

~ POde-se dizer q I a Lei nr. 1.079/50 é compat(vel com ue, g obalmente falandO, 
rlores: 1967, esta, InClUSive Com a as C"onstltulç~es poste

redaÇao de 1969, 1988. 
r 

Assim, foi por elas, sucesslv-amente-~ 
ceDida, estando em vigor. 

Em consequênc I a, é ne I a que se deve bus
car a deflnlçAo dos crimes de responsabilidade, bem como as 
regras de seu processo e JUlgamen'to. 

N:Jo se pOde Olvidar, entretanto, que :a 
Lei nr. 1.079/50 r ao ser recebida pela Constitui~âo de 1967 r 

e a f'ortrori pelO Direito Constitucional posterior, não mais 
vigorava com sua reda~ão pri.itlva. 

Com efeito, em 1961. a 2 de setembro, foi 
promulgada a Emenda Constitucional nr. oq, o chamaao Ato Adi
cionai, que InstituIu o sistema parlamentar de governo. Ora, 
esta Emenda, no art. 50., dlsplle: 

" Art. 50. - SDo crimes funcionais os atos do 
Presidente da República que atentarem contra a 
ConstltulçAo federal e, especialmente, contra: 

- a existência da Unlfto; 

I I - o lIvre exerc{clo de qualqUer dos pOde-
res constitucionais da UniDo ou das Es
'tados: 

III - o exerc(clo dos direitos pOI (tlcos, In-
d/v/duaiS e sociaIs; 

IV - a segurança Interna do Pafs. ~ 

O confronto entre este art. 50. da Emenda 
nr. ~/61 e o art. 89 da Constltulç§o de '9~6 mostra claramin
te que a referida Emenda revogou os Inc/sos V, VI, VII e VIII 
do mencionado art. 89, referentes à ~ probldade- na admlnlS
traçUo ", à " lei orçamentár~a ~, à " guarda e legal emprego 
~~:r~!~h~~rOs PÚbliCOS ", ao " cumprimento das decisões JUdl-

Mais tecnicamente, ocorreu • ~ucidade I 

por inconstitucionalidade superveniente ·dessas nor ~, como 
ensina Jorge Miranda (Manual de Direito Constituciona co~ 
bra: Coimbra Ed., tomo li, 2a. ed., 1987, p. 2~B e seg5:1. 

.. determina a cessaçlio da Vigência da lei, e 
determl no-a por caduc I dade e nao por revoga-
Çao, pois que, em face de sua Incompatibilida
de com a ConstltulçAo, dorevonte a lei deixa 
de 'ter uma condlçUo Intr(nseca de SUbSistên
cia, Independentemen'te de qualquer ato de von
'tade especificamente dirigidO à sua ellmlnaç50 
" ( Id., p. 251>. 

Consequentemente, (In) perderam eficácia 
os capftuloS da Lei nr. 1.079/50 correspondentes a tais maté
rias, 05 quais def/nlam os crimes de responsabll Idade e elas 
pertinentes. 

A Emenda Constitucional nr. 6, de 23 de 
janeiro de 1963, aprovada em decorrênCia de Plebiscito con
'trárlo ao parlamentarismo, revogou Emenda Constitucional 
nr. 4/61, nos segUintes termos: 

~ Art. 10. -. fica revogada a Emenda Cons'tltu
clonal nr. q e restabelecido o sistema presi
dencial de governo Instl'tufdO pela Const/tut
çAo de 1946, salvo o disposto no seu art. 51. 

Art. 20. - O + 10. do art, 79 da Constltul
Çao passa a Vigorar com o seguinte 'tex'to: 

~ Em caso de Impedimento ou vaga dO Presidente 
e do Vice-PreSidente da República, ser§o su
cessivamente chamados ao exercfclo da Presi
dência o Presidente da Câmara dos Deputadas, o 
Presidente do Senado Federal e o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal." 



Decorre desse texto a reprlstlnaçAo do 
Direito Constitucional derrogado pela Emenda nr. 4./61. 

çAo do direito 
Emenda? 

HOUV~~quênCla disto, reprlstlna-
I nfra-COnrl.t·uc'l ott&~ revogadO pel a ref~r \ ela 

SÓlidos argumentos há pela negetlv.~O:,; 
...... -.. _, 

Cabe, em primeiro lugar, recordar o art. 
20. + 30. da Lei de Introduçlio ao CÓdigo Civil Brasllel ro: 

Salvo dlsposlçAo em contrário, a lei revoga-
da nao se restaura por haver a lei rev09adore 
perOIOo a VigênCia •• 

Em segundo lugar, a necessidade de que 
preceito repristinatório seja expresso. 

~ o que aponta Rubens Llmongl França, ob-
servando existirem dois mandamentos no art. 20. + 30. da Lei 
de I ntruduçlio: 

.. a) a lei antiga nao se restaura pelo aniqUI
lamento ela lei revogadora; 

b) a lei antiga pOde ser restaurada quando a 
lei revogadOra tenha perdido a vigência, desde 
que haja disposição expressa nesse sentida 
"(Manual de Direito Civil, 2a. ed., sao Paulo: 
Rev. Tribunais, 1971, pég •. 'lB, grifei). 

Igualmente', essa é a Ilç~o de Eduardo 
EspCnola e Eduardo Esp(nola FilhO, no livro A Lei de Introdu
ç:ão ao Código Civil, apoiadO em abundante doutrina Italiana 
(Stolfl, de Rugglero), e na JurisprUdência (acórdAo do TribU
nal de Apelaçlio do Distrito Federal, relator Oes. José 
Duarte, em Rev. Forense, Vol. 73, pág. 80>. InclUSive, subli
nham: 

DISPOSIÇãõ reprlstlnatórla, que, de modo ex-
presso, revigora O pr-ecelto revogado, restau-
rando-lhe a autorldaele ft (Ob. Clt., RiO de 
Janeiro: Freitas B8StOs# 1943# vol. 10., pág. 
92). 

, 
No mesmo Sentido, assinala Vlc "n'te Ráo: 

ft A I e I revogada SÓ pode renascer, 
dlsposlcAo legal expressamente O 
Em prlnc(plo e sem essa dls-poslçAo nova, a re-
vogaçAo é sempre definitiva, ainda quando ne-
nhum outro preceito se substitua ao que se 
continha na lei suprimida" (O Direito e a Vi
da dos Direitos .. SAo Paulo: Llmonad, 10, VOI, 
1952, nr. 263). 

Assim, POde-se conCluir que a deTiniçio 
dos crimes de responsabilidade .. que reclama o art. 8S, pürá-
9ra~o único. da Constituição de 1988. i incompleta no direito 
vigente. 

Ela existe. por força da recepção da lei 
nr. 1.079/50, quanto às matérias dos Incisos t, 11 (parcial-
mente), I I I e IV, ou seja, quanto à existência da UnlGo, 
quanto ao livre exercfclo do Poder legiSlativo, do Poder Ju
diciário e dos Poderes constitucionais dos Estados. 

Ela Inexlst~ quanto à matéria dos Incisos 
v, VI, VII e VIII referentes à "probidade na admlnlstra-
clio ", à .. lei orçamentária ", à .. guarda e legal emprego 
dos dinheiros públicos", ao" cumprimento das leis decl-
slies JudiCiárias ", bem como, da matéria do Inciso li, o con
cernente ao Ministério Público. ( Art. 40., lei nr. 1.079/50) 

Em consequêncla, em respeito ao prlncfplo 
nullum crimen nulla poena sine lege, nlio cabe o enquadramento 
em crime de responsablll dade, nesses campos." 

13. Assim, apesar da prevlslio constitu-
cional do artigo 85, Inexistem legalmente os tipos de crimes 
de responsabilidade. Os tiPOS são reservas da lei. E nlio ha-
vendo crime nem pena com prévl~ definição legal. sem que 05 
fatos tfplcos estejam definidos em lei ordinária vlg~nte, fi
ca Impossfvel a capitUlação do fato e, via de consequêncla o 
exercfclo do direito de defesa. 

14. ~sto porque o simples enunc~ a'do con,;,' 
~ldO no .r~lgo B5 Oa CF carece da TAXAT~VIDADE, de r'r·ênéÍ 
necessárlB do Prlncfplo da ReserVa Legal~' No maglstér 
CELSO DELI"IANTO, ao def I'n I r a TAXATIVIDADE ... as leis que de
Tine. crimes devem ser precisas. marcando exatamente a condu
t~ que Ob:!,2tivülll punir .. Assim .. em nome do princípio da'~ lega
l!dade .. nao pode. ser aceitas leis vagas ou imprecisas, que 
nao deixam per~eita.ente delimitado o compo~tamento que pre
tende. incriminar •• 

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUCIO PENAL 

15. Aaemals, ainda que se admitisse" ad 
argumentandum " que as deflnlc~es legaiS pudessem ser busca-
das nos abrogadOS artigos 90.~ 100., 110. e 120 da Lei 
nr. 1.079/50, ainda assim nGo haveria como ,tlPlflcar a supis
ta condut'a do denunciado, pois estariam BtlSentes elementos 
Intrrnsecos ao tiPO. 

16. O artigo 80., "7'" da lei nr. '1.,079 
dlsp~e o seguinte: ft Slio crimes contra a segurança Interna do 
Pars:' 7) permltlr~ de forma expressa ou tácita, a Infração de 
lei federal de ordem pÚbllca;ft 

17. Ora, para os denunciantes'" Ipso ver
bis ft, " são de ordem PÚblica aS leis que regulam assun'to de 
direito público, mormente de Interesse dO Estado e de preser
vação da Admlnlstraçlio "'. E lOUVando-se em I lç60 de CarlOS 
Maximiliano, defendem que de ordem pública sGo tOdas as leis 
de Direito Público. 

18, Destar or absurdO, querem os de-
nunciantes InCluir entr~~$. l'u:tr ulções do Prestdente 
a'tlvldade poliCiai ou de i'.,roml.~~s"I~,IS ". Assim o prlm~lro 

MandatáriO seria penalmente responsável pelO não 
de atos de espOSa, ex-esposa, mordomo, Jardlnelr 
ria, amigos da secretária, pessoas que dizem agir 
me, numa cadela Interminável de elos. Sobre ele 
OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE prevista no artigo 130., 
grafo 20.,"'a· do Código P.enal Brasileiro. q"ue estatul" v'er
bis· que'" a omissão é penalmente relevante quando o omlten-
te devia e pOdia agir para evitar o, resultad~. O dever de 
agir Incumbe a quem: a) tenha -por lei obrlgsçlio de cuidadO, 
proteclio ou vlgllêncla." 

19. Vislumbra-se que os denunciantes pro
moveram Interpretação rústica da Idéia de crime por omissão. 
Reporto-me se novamente ao Código Penal Brasileiro, apllc1het 

ao caso, na forma do artigo 12: .. As regras gerais deste Có
digo aplicam-se aos fatos Incriminados por lei espeCial, se 
esta nAo diSPuser de modo diverso. " 

20. A regra do artigo 13" parágrafO 20. 
é aplicável 805 crimes omlss.lvos ImprópriOS, também chamados 
comlsslvos por omlss90. Nlio se pOde dizer. nas palavras~ de 
DELMANTO, que" a omissão produza um resultadO, pela lógica 
razAo de que" o nada nada caUS8' "', Dar ter- o reformador pe
nai resolvidO acrescentar este p,arágrafo 20., estabelecendO 
que a relaçlio de causal Idade nos crlm~s omissivos ImprópriOS 
é normativa: nlio há nexo de causalidade entre a omlsslio (abS
tenção) e o resultado# mas sim entre o comportamento a que 
agente estava Juridicamente ObrigadO fazer, mas se 
omitiu •• (oP. Cl~., p. 20) 

21. Mas quem tem o dever legal de agir? 
possuem este dever as pessoas que por lei têm obrigação de 
cuidadO, proteçlio ou vlgllêncla, Assim, o dever legal vincula 
o carcereiro ao preso, os paiS em relacão 'à guarda ,e manut~n
ção doS filhoS, a vlgllêncla do policiai, etc. 

22. Nunca o Presidente da República em 
relaçGo a seu mordomo ou à ex-esposa, ou à negóc"!OS (escusos 
ou nlio) celebrados entre ex-~Orreilglqnárlo e empresas prlva
Oas (como a TRATEX e a VOTO.RANT I M) 

23. Entendimento contrário darI8'~~ãq ,~> 
bisonhas acusaçOes que esporádlcamente sao lançadas ~ 
~Igamos, prefeito (a) munl~lpal de grandeS metróPoles, acusa
dos de omissos e Juridicamente responsáveiS por, digamOs, 
fiscal extorslonérlo. 
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2~. Se em sltu8ç~es desta natureza, 
executivo POde Instaurar procedimento 8~,nlstratJvo contra o 
funCionáriO faltoso. eis que praticou (ellto no exerC(Clo da 
funcGo, certamente nao tem arcabouço Jurrdlco-admlnlstratlvo 
próprIo contra atos praticadOS pejo n50 funcionárIo, aInda 
que seu conhecidO, parente, ou COr"rellglonárJo. 

25. Reconhecem os denuncla~tes que o di
nheiro CUJa destlnac60 é acoimada de Indecorosa teria -'por 
origem contratos. formais ou nao, celebrados entre pessoas de 
direito privadO, em que o contratante acertou serviços de 
consultoria, pensando em obter InformaçlJes privilegiadaS ou 
favorecimento Junto à or960 P~bl Ico. O contratadO terIa sce/
tado a Inslnuaeao, mas nada deu em ~roca. 

26. ~ o que se dessume dOS depolmen~os 
dos represen1:an1:es legais da TRATEX. VOTORANTI". e~c. Todos 
mostraram-se decepcIonadOs com o fal1:o de retorno ao • Inves-· 
tlmento -. De todo mOdo. a ft Indecoroso • ·C8PtOÇ&O asseme
lha-se mols à CI68slco sltuoç§o de TORPEZA BILATERAL, que 
torna o crime Impossfvel~ o fa1:o atfplco. ~ como se o compra
dor de maconha acusasse o traflcon1:e de n&o entregar a droga. 
Nunca poderia buscar proteçGo na lei. 

27. Destar1:e, se Já é extremame~1:e nebu
losa a eXIstênCia de algum tipo penal Infringido pela denomi
nada ft organl·zoç!O delituosa de eXPloraçGo de prestIgio e 
1:ráflCO de Influência" (flS. 8 da den~ncla), nGo se poderia 
cogltor, mesmo em tese de qUOlquer RELAÇ~O OE CAUSALIDADE en
tre as aç~es da "orgOnIZaç§o· e a apontada omlSS§o preslden
c la I . 

28. Segunda o ar"tlgo 13 00 "'UU1~ ......... " .... , 
- o resultado, de·. que depende a existêncIa do crlme,",umenty 
é Imputável a quem lhe .deu ceuse. ConSidere-se CaUse ~o 
ou omlssGo sem a qual ° resultado nao 1:erla ocorrido." 

29. Olvidaram os denunciantes que nAo ee
"t·á en"tre as a"trlbulçOés do Preslden"te da Repú~llca. expressas 
no artIgo 8~ da Carta Magna. se~uer em analógla, por mais 
forçada que seja, 8 de vigiar e punir subordinados ou paren
tes, amigos ou ex-amigos. 

30. Dls"tralram-se os denunciantes que 
tais /~Isteres sUo prerrogatIva e obrlgaçAo precfpua do MInis
tériO Público, a teor do ar"tlgO 129, II da ConstltulÇ§O da 
RepÚblica, quandO de fato há envolvImento de pessoas ·,lgadaS 
aos poderes PÚblicos em eventuais aç~es lesivas à coisa ptl
bllca. Notamente porque o crIme possfvel à narrativa, em te
se, o de eXPloração de prestrglo (artigo 332 do CP). é de 
AÇ~O PdBLICA INCONDICIONADA. 

31. Note-se: são os própriOS denuncian
tes, às fls. 15. 10. parágrafO, que afirmam que" a tráfICO 
de Influência exercIdo por Paulo césar farIas ~,era FATO 
NOTóRIO ., o que leva a presumir ser fato de conhecimento 
sabença geral. Assim. sem o saber. 05 denunciantes acusam de 
omissão o HINISTÉRIO P~BLICO, a quem, por dever constltuclO
nai, caberia Intentar açlio púbJ Ica IncondicIonada, cerdvel ao 
tipo. 

32. É neste ponto. face à Indlsfarçada 
precarl·edade factual da dentlncla, que os denunciantes buscam 
na suposta vIda doméstIca do PresIdente dados que pudessem 
caracterizar falta de decOro, para af tentarem beneficiar-se 
do artigO 90., "7" de Lei nr. 1.079. 

33. Ao campa ra r os atos do p re'5·1 d~nte:p'C)~ 
a1:os de quebra dO decOro - decOro como o de um memb'ro~J!.6 '[:<.:... 
gresso (Cf. art. 55, + 10.) - os autores da petlçGo est o a 
fazer uso de analogia. que o Direito Penal repele no tocante 
a fatos punrvels e comlnaç&o de sançao. 

34. é que preleclone ANIBAL BRUNO, 
Direito positiVO é a lei escrita, circunscrito aos fatos que. 
dentre dos I fmltes da Interpretaçlio, ela compreende. NAo· pOde 
ser Integrada nas suas lac~nas pelO suprimento da analogia." 
(In "DIREITO. PENAL", Parte Geral .. tomo 10., forense. 1978, p. 
223" . 

35. ROBERTO LYRA FILHO e LUIZ \/ICENTE . 
CERNICCHIARO vlio no mesmo passo: " O princIpio nenhum crime: 
nenhuma pena sem lei .. veda. de mOdo absoluto. 8 Incluslo G~ 
uma condu~a cômo delituosa, se, previamente, nlo houver 8140 
definIda como tal. aInda que revele semelhanças, aproxlmaçlea 
com o hipótese descrita no texto legiSlativo." (In CO"P!ND·IO 
DE DIREITO PENAL, Porte Gerol, Buchstsky, ·1973, P. B6>. 

36. Acrescenta CELSO DEL"ANTO que' ,. & & .8C. 
JUiz que vai aPlicar leis penais é prOibidO o emprego da. ana
logia ou da Interpretaç50 ex"tenslva para Incriminar algum fi
to ou tornar mais severa sua punlçRo. As eventuais falbas da 
lei Incrlmlnadora nGo pOdem ser preenChidas pelo JuIZ, pol. 6 
vedado a este completar o trabalho do legislador, para punir 
alguém." (In CÓDIGO PENAL COMENTADO, Renovar, 1988, p. ~).' 

37& Invocam os denunciantes, tamb6m por 
abalOgla, leglslaç50 que trata de faltas administrativa. do~ 
funcionários ptlbllcos, como a 8.112/90. Burlam o + ~nlco •• 
artigo 85 da Cons"tltulç50, da responsabilidade dO Presidente 
do RepObllco, cujos crlm.~rl~flnldos em LEI ESPECIAL. 

38. No entanto, pOdem se aPlléà;r ào'" pro-.: 
sldente da RepÚbliCa os mesmos· comentáriOS que "HELY LOPES 
HEIRELLES faz em reloçAo 00 prefeito municipal, • A~"(j,gen-t~ 
PO I Itl cos se ImpOe o dever· de tomar dec Islles 90vernaiffen-Ti'í. 
de alta compleXIdade e ImportAncla .. de Interpretar 88 leis e 
de converter os seus mandamentos em atos administratiVOS das 
moi. varlodas espéCie •. Nes.a mlssao pOlltlco-admlnlatr,tlva 
é admlssrvel que o governante erre, que se equivoque n8 In
terpretaçAo e apllcaçGo da lei, que se confunda nà apreciaçlo 
da convenIênCia e oportunidade das medidas executivas ·suJel
tas à sua deClsR·o e determlnaçRo. Desde que o Chefe do Exe·cu
tlvo erre em boa fé, sem abuso de pOder, sem Intuito de per
segulçGo ou favorItIsmo, nAo fica SUjeito 8 responsabilidade 
Civil .. al~da que seu~ atos lesem a Admlnlstraçlio ou causem 
danos patrimoniaiS a terceiros. E assim é porque os agentes 
pol r"tlcos, no desempenha de suas atrlbulçOes de governo •. de
frontam-se a 'tOdO momento com sltuaç~es· novas e clrcunstan
elas Impr~vlstas~ que eXigem pronta sOluÇGO ••• ( .•• ).-

39. Prossegue o Insrgne JurIsta: "o 
agente pOlltlcO. portanto, nAo 5e equipara a funcionário pé
bllco, para fIns de responsabilidade clvl'.L •• ) Esse enten
dimento vem do dlrel"to pObl Ico Norte Americano, ao que 06 fl
I la o nosso sistema paI Itlco administrativo. e onde se diS
tinguem as funçUes mlnlS1:erlals (puramen1:e adminIstrativas ou 
proflsslonols), das funç~es JudiciaiS (JuriSdicionaiS ·pro
prlamente dItas) e das quase JudiCIaiS ·(de deJlberaçlo polr
tlco administratiVa). As prImeiras sRo realizadas· pelO fun~ 
cl onallsmo em geral, desde os "técniCOS e espeCialistas at6 os 
mais simples servIdores braçaIs; 85 últimas (Judlclala e qua-. 
se Judiciais) sGo 85 atrlbufdOS 80S agentes pOlftlcos da go
verno. Isto é, aqueles que têm a responsabilidade decisória e 
orientadora da conduta governamental. Essa ~Istlnçlo nlo é 
feIta para dar privilégiOS aos agentês pai rtlcos, mas sim, 
para que a AdmlnlstraçAo n50 fique prejUdicada peja omlsslo 
de seus governantes e· Jurzes, temerosos de responsablllzaçlo. 
pelOS erros que possam vir a cometer n8S suas dellberaça~8 e 
decl.~es (In DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO, Sa. ed., RT, 
1986) . 

OA SINTESE 

~O. A InépCia da denúncia funda-S8 n08 
segUintes pilares básicos. 

. A INEXIST~NCIA DE LEI ANTERIOR 

10.) a InexLstêncl·a de lei ordinárIa 
penaIS. eis que abrogadOS os capltulos 
blnados com artigos 90., 100., 110. 
1. 079/50. 

definidora ·doS tipo. 
v, VI .. VII e VIII com-

120. dli Lei n·r. 

20.) o elenco do artlg~ 85 da ConstltulÇAo de 1988 n50 aten
de ao prlncrplo da taxatlvldade, e carece de lei especrflca~ 
que defina as condutas antlJurldlcas; 

II • A FALTA DE JUSTA CAUSA 

10.) ainda que se aceItasse, por argumen"taç&o, 8 vigênCia 
Integral da lei nr. 1.079/50,·a denOncla nlo preenCheu 08 
pressupostos para suo admissibilIdade, pOiS nAo descreveu dl~ 
reta e objetivamente quaiS seriam 8S condutas criminosas 
omissivas ou comlsslvas do denuncIadO, nRo bastandO af'rma-



çGes etéreas aeerei ae • omlssao ., falta ae aeeOro 
.. men~lra 'ft. é condlç&o essencial à peça acusatÓria a descrl
çAo pormenorizada dos fatos, associada 8 datas, condutas es
pecfflcas e partiCUlarizadas; 

"20.) ademais, nAo contém a denúncia expl tcaçao concreta so
bre 8 relaçAo de causalidade entre os supostos delitos prati
cados pelos terceiros 'cltados e a eventual omlss&o do denun
ciadO, da qual decorreriam 8S Increpaç~es de vlolaçAo dos ar
tigos 80., ·7· da lei nr. 1.079/50. 

I! I - Da Imcompetêncla da camara dos DeputadOS para receber a 
denúncia. 

N&O há norma especial vigente que estabeleça o processo para 
submeter o Presidente da República 8 Jurzo de procedlbllldaCle 
da acusaç&o perante a Cêmara. 

é anêmlc"s e mutilada a Lei Especial prevista no artigo 85 Pa
rágrafO Unlco da Constltulç&o de 1988, o que levaria simples
mente ao arqUiVamento da denúncia. como ocorreu no pedidO de 
Impedimento patrocinado pelos Senadores José InáciO ferreira 
e outros contra o Presidente José Sarney, quando o Deputado 
InocênCIO de Oliveira, Presidente em exercrclo da CAmara dos 
DeputadOS negou SegUimento à denúncia. 

A luz da Constituição vigente nem deveria a denúncia ser di
rigida ao Presidente da CA~ara-, pOiS é competência privativa 
~do Senado processar e JUlgar denúncla.de crime de responsabi
lidade contra o Presidente da RepÚblica (artigo 52, I, CF), 
após autorlzaç&o aa Câmara <artigo 51, I, CF). 

Como o Supremo Tribunal federal, o Senado é órg&o processante 
e JUdicante. Nos casos de crimes comuns, o STF pede autorlza
çGo à CAmara dos DeputadOS para processar e Julgar o Primeiro 
.Mandatário do Para. Igual procedimento em relaç&o ao Senado 
d'ever-se-Ia dar nos crimes de responsabilidade. O preSidente 
da O.A.B. despachou"a denúncia a 6rgAo Incompetente para re
cebê-Ia. 

DO PEDIDO 

face às razlles expostas, requer que: 

a) n50 recebam a denúnCia, POis ._a __ ._e_ó~~.,,-ttêncI8 de procp5sar 
JUlgar é,dO Senado Federal; "~~. ~\ I 

b) 'nlio recebam a denúncia POIS nao existe lei artt~rlor qUJ(~J 
tlPlfíque crime ae respon.ablllaaae ou que est~beleÇ'._s't%çflla 
para processo e Julgamento do Presidente da Repúbllca;>:"'~, __ .,· 

c) nao recebam a denúncia, face a InépCia, determinando 
arqUivamento; 

d) alternatrvamente, abram vistas aos denunCiantes, para que 
promovam 80 aditamento da peça vestibular, suprindO 85 graves 
omrsslies aqui apontadas. 

1992. 

comss&o ESPECIAL DI!S'.rDIADA A IW!. PARECER SOBRE A D~ 
O IBEIIIIOR PRBSIDEIID DA 1!El'CBLXCA POR CRDIE6 DE IlE6PON6AB:ILIDAIlE. 
OFERECIDA PELOS SENHORES JII\1UlOSA LIMA SOBRDIBO E IIARCELO LAVENt-
liIE. -

ar .... ili .. , 21 ....... _ro de 1992. 

Senhor Presidente, 

Reitero .. voss .. Excelênci .. oficio expedido 

por .... te Presidência - Cf.no 1, de 9.9.92 - no qual solicitei a 

remessa. a .... ta Comi .. mlio Especial.. de toda .. docuIIlentaçli.o an"" .. de 

II denlblcia ofaracida pelos S_res JII\1UlOSA LIMA SOBRDIBO .. IIAR

CELO LAVEHJ!RE, .. t:aIIb4ím ... remessa dos autos da CPKI do COngresso 

Nacional qua apui-ou atividades do 6<mhor PAULO ásAR FARIAS, c .... 

a documentaçli.o .. li colhida. material. .... s .. n .. cessário para o de

.. envolvimento dOs trabalhos desta Comisslio E .. pecial.. 

Na oportunidade. reafirmo a Vo .... a Excelênci .. 
protestos de el .. vada consi~o. 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado IBSEN PINBEIRO 
lUl. Presidente da CIi.mara dos Deputados 
BrasiUa-DF. 

COMISSAo ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENONcIA CONTRA 
O SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE 
:~CIDA PELOS SENHORES. BARBOSA LIMA SOBRINHO E MARCELO LAVENI!~ 

Brasília, 21 de setembro de 1992. 

Senhor Deputado, 

Comunico a V.Ex- que, nos termos da informa
ção do Senhor Secretário-Geral da Mesa e do despacho do Senhor 
Presidente Ibsen Pinheiro, datados de 15.9 do corrente e publi

cados no DCN (Suplemento ao n D 151, de 16.9.92) I as denúncias 
oferecidas pelos cidadãos ANGELA MARIA MOREIRA CANUTO MENDONÇA e 

FERNANDO BAPTISTA BOLZONI foram desapensadas da denúncia ofereci
da pelos Senhores BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO LAVENÉRE. obj·e
to de exame por esta Comissão. 

Na oportunidade, reitero a V.Ex- protestos de 
elevada consideração. 

f ~
'-

'lI_ -...,...-'" 

Deputado GASTONE GHI 

Presidente 

Of.Circular expedido aos membros da Comissão Especial. 

EXMO. SR. DEPUTADO GASTONE RIGHI. 

PECXAL 
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FERNANDO AFFÓNSO COLLOR DE MELLO, Presidente 

da Repúb11ça Federativa do Brasil, foi notificado pelo Exce-

1.ntl"iI~· Senhor Presidente da câmara dos Deputados, medi"ll 

ta ~.~8agem n. 13/92, de 8.9.92, de que está. sendo proces-

sada ~üDcia por. supostos crimes de responsabilidade atri-

buldqs ao. Presidente da República pelos cidadãos. Barbosa Li

.. Sobrinho e'Marcelo Lavenêre Ma.chado.e de que o acusado t~ 

.j~'~ prazo de cinco sessões para manifestar-se (s1~), ~ 

. pretendesse fazê-Io-. 

De imediato, foi impetrado ao Eg. Supremo Tr! 

b1màl Federal o MS 21.564-0, que, por decisão do seu relator, 

eminente Ministro OCTAVJ:o GALLO'l'Tl: ,foi levado a julgamento 

pl:~nir1o da Uta Corte, p~a que, ela própria provesse acerca 

"da Uillinar postulàde. 

l.· Na memorável sessão de 10.9.92, expressiva m:ue. 
r1" da Suprema Corte apreciou, em parte, a liminar requerida 

., p.essa .parte, a concedeu, para ampliar 2 prazo de ~ 

~ ~ sessões, valendo-se por analogia do art. 217, § 19, 
. . 

.... X, do Regimento Interno da câmar ... dos Deputados, que 'man-

da .Ob8e~ar, !BIltre outras normas~ p~oced1menbrls, li do menciQ. 

Dado n. 1, que Contém esta regra:, 

·4. 

"p~rante a Comissão. o acusado ou se~ d!, 

fensor tera o prazo de dez sessões para apre

senta·r defesa. escrita e indicar provas ft • 

Para melhor compreensão da matéria, é oportu-

.DO, transcrever a siimula da decisão suprema sobre a liminar em 

IIPor maio'ria de votos, o Tribunal rejei

tou prelimiu~r suscitada pelo Ministro Paulo 

Brosáard, DO sentido da falta de jurisdição 

da Corte, para o'controle constitucional e l~ 

gal do processo de impeachmenF, vencido o Mi

nist~o sus~itante. Votou o Presidente. Qua~ 

to ao mais, por maioria de votos, o Tribunal, 

resolven~o que8tã~ de ordem, deferiu, em par

te, a medid.a cautelar, para o1:lsse·gurar ao imp.!:. 

trante o prazo' de 10 (dez) sessões, em substi 

tuiçio ao ~e 05 (cinco), jã em curso, para a

presentação da defesa perante a Câmara dos Dep..!!. 

tados', aplicando, analogicamente, para esse 

único {im, o disposto no inciso I do S 19 do 

art. 217 do Regimento Interno da Câmara, ven

cido o' 'Ministro Paulo' Brossard, que a indefe-

. ria. Reservou-se o Tribunal para examinar, a 

tempo, e:m 9uestão de -ordem, a medida liminar, 

quanto às demais questões suscitadas na ini

cial" se não ocorrer antes o jul$amento'do m~ 

rito da impetração. Votou o Presidente. O Mi 

nfstro Francisco 'Rezek declaroq impedimento. 

E o Miuiatro Harco A~rêlio afirmou suspeição. 

Au •. ~nt"e. justificadamente. o Ministro Celso dé 

HelIo. Procu~ador-Ceral da República, Dr. A

ristides -!u~q~ei~a Alwaeuga. Plenário. 10.09.92". 

5. Em virtude de Dova Comunicação do eminente .P.I:!:. 

s1.dente da Câmara dos Deputados, o ~ ~ !!!!!!! ~ prazo de 

defesa, em conseqGência da ,liminar defer1.da pela suprema'. Co!: 

te, deverá ser o próx1'mo .dia 221 ~s 19 horas, ou seja, amsnhã. 

6. Como até o momento o defendente não~ter 

vista dos autos, nos quais, ao que presume, devem estar os 

documentos a que se reporta o relatório da CPI, da lavra do 

ilustre Senador AMIR LANOO -- cujo exame é essencial à defe

sa do acusado -- pede-se que V. Exa. se digne dar vista dos 

autos do processo de autorização para o impeachment ao advo

gado signatário, que, embora compelido li. entregar amanhã a 

defesa escrita, não teve sequer a oportunidade de manusear 

os referidos autos.·e os documentos originÁrios da CPI, sobre 

os quais,obviamente,deverã manifestar-se o acusado. 

BrasIlia, 21 de setembro de 1992 

P.p. CI..n.t ~ ... ~lJ-w_ ... Ih..u ... .q,. 
lõsê Gb1iherme Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 

PROCURAÇÁO 

Pelo presente insnumcnto particu1ar de procuraçiD. 

FERNANDO AFFoNSO COll.OR DE MEU.O, btasileiro, casado, 
Presidente da Rcpjíblici Federativa do BrasiJ, domiciliado DO SMlN, Trecho 
lO, casa 1, BraslIia, Distrito Fedend, DODÍeia e constiIui leU baslante 

proc:urndor o advogado JOSÉ GUllJiERME VII.U!LA, btasileiro, casado, 
inscrito na Oni;"" dos Adyogados do BrasiI - Seção do Distrito FedCll!l _ 

sob o n' 201 e portador· cio CIC nO 000 333 321/34, com escritório DO 

Setor Comeráal Sul, Edifrcio Anbanguera, sala 610/12, nesta Capital. com eis 
poderes ali JDcllcia e, especialmente, para defender o OulOlpDte perante a 

Câmara dos Deputados DO JllOCI'SSO de autorização previsto no art. 51, incisO 
J, da ConstitUição, podendo subslabelccer. 

~ 
BrasfIia, 16 de5ClCmbro de 1992 

~h_. . , r. c..,u...r-----
V O~lclo DE NOTAS 

COMJ:SSAO ESPECIAL DESTl:NADA A DAR PARECER SOBRE A DEN'ONC:tA CONTRA 
O SENHOR PRESIDENTE DA REPtlBLJ:CA POR CRll!Es DE RESPONSABl:LJ:DADE 
:~CIDA PELOS SENHORES BARBOSA Ll:HA SOBRINHO E MARCELO IAVENI!:' 

l:lmo. Sr. 
Dr. JOsl! GUILHERME Vl:LELLA 
Em mãos. 



Prezado Senhor, 

Na qualidade de Presidente da COmissão 
Especial da Câmara dos Deputados, destinada a analisar o pedido 
de ilIpeachwmt do Exmo. Sr. Presidente da. Repllblica, formulado 
pelos Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenere, venho 

informar a V.S· que estou impossi~ilitado de atender a solicita
ção de vista feita, duas vezes oralmente a, na terceira, por es

crito, eis que não foram remetidos até a presente data, pela 

Egrégia Presidência da Câmara, os originais da petição inaugu
ral, os autos da C.P.M.I. e os documentos ali coligidos qUe emba
sam a inicial, apesar de requerimentos encaminhados em 9/9/92 e 
reiterado em 21/9/92, cujas cópias ora anexamos. 

SGM/P n2 J%'3 

Sem mais, atenciosamente, 
subscrevemo-nos. 

(() '-~C\. ~ 
~putado GASTONE RIGHI 

Presidente 

BrS5í lia, .~3 de setembro de 1992. 

Senhor Presidente, 

Em atenção aos seus oiretos nQs 01 e 02. de 09 

21 de se~embro corrente, respectivamente, esclareca que a denún

cia fOI encaminhada a essa Comissão acompanhada de todos os dOCU

mentos a ela anexados. 

Golho 

protestos de apreço. 

Excelentfsslmo Senhor 
Deputado GASTONE RIGHI 

ensejO para renovar a Vossa ExcelênCia 

Recebi o original 
~ /O,,! ;q:;l 

.Y~-
) 

00. PreSidente da Comissão EspeCial destinada a dar parecer sobre 
denúncia contra o Senhor Presidente da República por crime de 

responsabilidade. 

AlIlê)(O O F; N·' J3f'3/~Ifh/ 

COHISSEo ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DtW~NCIA CONTR~ 
O SENHOR PRESIDENTE DA REP~BLICA POR' CRIMES DE RES~NSABILID~DÇ1. 

Df". NI! 01/92 Braiíll ... 09 de s.etembro de 1992. 

Senhor Presidente. 

Pelo presente vimos solicitar a V.Ex! a reme ••• _ 
esta Comissão Especial. para exame da relatorla e dos. memb~os da 
COM i ss.ão. da denúnc ia of"erec I da pelos Senhor.Es BAR~OSA LIHA 80.
BRINHO E MARCELO LEVENÉRE, com todos os documentos nela anexadosj 
bem como dos autos. da.C.P.I. do Congresso Naci"onal que apurou 
atividades do Sr. PAULO CéSAR FARIAS. com a documentação ali co
lhida e sobre a qual se ai. icer~l\ o pedido de J.mIOlBa.cbmeEli:.. ob"Jeto 
de nossa análise. 

Neste .. termos- r encanecendo a urgência des.ta sol Icl
ta~ão •• ub5Cr~YO-.e atenciosamente. 

A Sua Excelênc'la o Senhor 
Deputado IBSEN PINHEIRO' 
DO. Presidente da Câmara dos 
Nesta. 

Deputados 

COMISsJlo ESPECIAL DESTIHl\DA A DAR PARECER SOBRE A DBII"ON~ 
O SEllBOR PRESIDEIITE DA REPOsLICA POR CRIMES DE RESPONSAIIILIDADII: 
OFERECIDA PEIDS SENHORES BARBOSA LIMA SOBRDIIIO E JlARCEID IAVDIt!. 
U. . 

Br .... ilia, 21 de setembro de .1992. 

Senhor Pre.idente, 

Reitero a Vo .... Excelência Ol:icio expedido 

por esta Presidência - Df.no 1, de 9.9.92 - no qual solicitei .. 
remessa, a esta Comissão Especiill,. da toda a dOCWllel1tação anex"de 
A dendncia oferecida pelos Senhores BARBOSA LIMA SOBRDIIIO ~ MAR
CELO IAVEIIl!RE, e taJabém· a remsssa· dos. autos da CPHI do COngreaso 
Nacional que a~au atividades do' Senhor PAULO cgSAR FARIAS, coa 
a documentação ali colhida, material essa necessário para o da

senvolvimento dos trabalhos desta Comissão Especial • 

. Na oportunidada, reafinoo a Vossa Excel8nç1~ 
protestos de elevada consideraç4a. 

.... --=- . \ /'-
QPUtedo GASTONE RI ~

. 

\. . Presidsnte 

A Sua Excelência o Senhor 
DePUtado IBSEN PINBEmo 
MO. Presidente da C4Diara dos Deputados 
Brasília-DF. 
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'.l"l.J.Y.J.ARA DOS DEPUTADOS 
EXMO. SR. DEPUTADO GASTONE RIGHI, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, Presidente 

da RepÚbli.~a Federativa do Brasil, nos autos do pedido de a:!! 

torização para processo de impea~nt resultante de denún-· 
$ 

c1a apresentada por BARBOSA.~MA SOBRINHO e MARCELLO LAVENt-

RE MACHADO, vem, nos termos do art. 217, § 19, n. I, do Reg! 

menta Interno oferecer suas 

alegações preli.minares de 

o que faz, pelas razões adiante deduzidas, dentro do prazo 

que lhe foi assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara dos Deputados, já computada a ampliação concedida pe-

lo Eg. Supremo Tribunal Federal na assentada de 10.9.92, na 

qual foi julgada questão de ordem suscitada no MS 21.564-0 

pelo eminente Ministro OCTÂVIO GALLOTTI, relator daquele fe! 

to judicial. 
Brasl1ia, 22 de setembro de 1992 F.p. \.....tf c..~cj~ 

OJ~é ~~ilherme Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 



Pelo defendente 

Fernando Affonso Collor de ~ 

EG. COMISSÃO ESPECIAL 

"Na instauração. na sua condução e na sua 

conclusão. o "impeachment" teri inspiraçio 

política. estímulos políticos. Políticos se

rão os resultados pesquisados. f natural que 

seja assim; dificilmente assim não seri. 

Contudo, isto não quer dizer que o "impe-ª. 

chment" seja inteiramente discricionirio e que 

o seu desenvolviment:o se processe ao i"nteiro 

sabor de uma ou de outra casa do Congresso. 

tanto é certo que, uma vez instaurado. deve 

desdobrar-se segundo a lei, que minuciosamen-

te o disciplina. Em glosa ao Regimento do Se 

nado norte-americano, TROMAS JEFFERSON. que o 

presidiu. escreveu que, em matéria de "impe~ 

chment", a decisão senatoria "must be secundum. 

non ultra legem". E não so a sentença, mas o 

processo todo, no que diz respeito a suas fa

ses e formalidades" (Q Impeachment, de PAULO 

BROSSARD DE SOUZA PINTO, ed. de 1965, ps. 184/ 

185) . 

I. ESCLARECIMENTO NECESSÂRIO 

A oportuna e exata advertência inscrita no 

frontispíc~odestas alegações preliminares de defesa revela a 

esperança do defendente de que, doravante, venham a ser res-

peitados seus mais elementares direitos de acusado, para a 

preservação dos quais já foi compelido a ingressar no Eg. Su 

premo Tribunal Federal, atravês do MS 21.564-0, liminarmente 
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deferido em sessao plenária, para garantir-lhe o prazo de d~ 

resa previsto no art. 217 do Regimento Interno, aplicado ana 

logicamente ao caso, dada a manifesta injuridicidade das nor 

mas preparadas ad hoc pelo ilustre Presidente da Câmara dos 

Deputados, que vem envidando todos os esforços possiveis, p~ 

ra que o julgamento da autorização seja levado a cabo antes 

das eleições municipais a serem realizadas em todo o Pais da 

qui a 10 dias. 

2. Como o mencionado mandado de segurança deverá 

ser julgado amanhã pela Suprema Corte ---- e, por isso mesmo, 

nao se puderam definir as normas juridicas que devem disci-

plinar o presente pedido de autorização para impeachment 

convem reproduzir o conteúdo do pedido de segurança que foi 

no sentido de sua concessao, 

3. 

na fim de que, declarada a nulidade do 

ato impugnado, seja determinado ao ilustre Pre 

sidente da Câmara dos Deputados que -- se en

tender de submeter a denúncia recebida ã deli 

beração da Câmara dos Deputados, para os efei 

tos da autorização prevista nos arts. 51, n. l, 

e 86, caput, da Constitu'ição -- observe o de

vido processo legal contido no art. 217 do Re 

gimento e a votação por escrutinio secreto, de 

acordo com o art. 188, n. Ir". 

Havendo o Supremo Tribunal examinado ~ uma 

parte da medida cautelar requerida e se reservado para com-

pletar o julgamento dela, caso se verificasse periculum in~ 

ra antes da apreciação de mérito já aprazada para amanhã, 23. 

é claro que a presente defesa está sendo deduzida de acordo 

com o aludido -art. 217, que é a norma aplicável segundo o e~ 

tendimento do acusado, que ainda não foi acolhido nem desaco 



lhido pela Alta Corte (ao aplicar, para efeitos apenas de pr~ 

zo, o art. 217, talvez haja implicitamente propendido para 

acolher os 'fundamentos da impetração, mas, até o momento, re 

conhece-se, isso não ocorreu) . 

4. Esse esclarecimento é conveniente para que ~ 

cause qualquer estranheza a indicação de prc:vas e diligéncias 

reputadas necessárias pelo defendente, que sera feita abai

xo, corno facultado pelo art. 217, § 19, n. I, o qual, assegu 

rando o princípio constitucional do contraditório e da ampla 

defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes (C.F. , 

art. 59, n. LV), dispôs: 

5. 

"perante a Comisio. o acusado ou seu de

fensor tera o prazo de dez sessoes para apre

sentar def'esa escrita e indicar provas". 

Ficará bem demonstrado nestas _alegações 

que as provas indicadas e as diligências requeridas são abso 

lutamente indispensáveis ao exercício do direito de defesa e, 

por isso, nao pod~rão ser negadas, mesmo que a dilação prob~ 

tória venha a contrariar as poderosas forças oposicionistas, 

os interesses eleitoreiros de alguns e as desmedidas ambições 

de poder de muitos. 

II . INtpCIA DA DENONcIA 

6. Os ilustres cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e 

Marcello Lavenere Machado ofereceram denúncia contra o Pres~ 

dente da República, imputando-lhe a prática de supostos cri

mes de responsabilidade, à invocação do art. 85, ns. IV e V, 

da Constituição Federal, e dos arts. 89, n. 7, e 99, n. 7, da 

Lei n. 1.079, de 10.4.50. 
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7. Segundo o mencionado art. 85, "são crimes de 

responsabilidade os atos do Presidente da República que ate~ 

tem contra a Constituição Federal e. especialmente contra: 

8. 

art. 85 que 

( ... ) 
IV. a segurança interna do País; 

V. a probidade na administração". 

Embora prescreva o parágrafo único do mesmo 

"esses crimes serao definidos em lei es

pecial. que estabelecerá as normas de proces

so e julgamento", 

os denunciantes se basearam na antiga Lei n. 1.079/50,_edit~ 

da sob o regime da Constituição de 1946, que, entre as moda-

- I lidades de infraçoes pOlítico-administrativas, inseriu os ti 

pos seguintes: 

9. 

art. 89. são crimes contra a segurança 

interna do país: 

( ... ) 
7 - permitir, de forma expre3sa ou táci

ta, a infração de lei federal de ordem publi-

ca. 

art. 99. são crimes de responsabilidade 

cont~2 a probidade na administração: 

( ... ) 
7 - proceder de modo incompatível com a 

dignidade, a honra e o decoro do cargo. 

A den~ncia em causa nao se preocupou em dero~ 

trar qualquer conduta determinada do acusado que pudesse en

quadrá-lo num ou noutro desses crimes de responsabilidade. Em 

vez de Qescrever condutas típicas e de demonstrar seu enqua-



dramento nos dispositivos legais invocados, os denunciantes 

produziram algo como um manifesto político ou uma conclama

çao de correligionários, de que não resultou uma acusação s~ 

ria e idônea por eventuais crimes de responsabilidade, mas 

uma passeata de militantes politicos em direção ao Congresso 

Nacional, onde os recebeu o ilustre Presidente da Câmara dos 

Deputados com um caloroso discurso sob o mote "aquilo que o 

povo quer, esta Casa acaba sempre querendo". 

10. ·Se a peça acusatória, ampliada pela midia e 

pelas manifestações organizadas das ruas, somou dividendos 

polí ticos para os corifeus do "impeachment", pouco trouxe ela 

de lastro jurídico para a causa, pois se limitou a repetir 

a monocórdia campanha que os meios de comunicação vinham de

senvolvendo nos últimos meses, com o propósito de enxovalhar 

a honra do Presidente da República e embair a opinião públi 

ca. 

11. Apesar de atribuida à responsabilidade colet! 

va de uma plêiade de expoentes da advocacia, a denúncia nem 

de longe se aproximou do figurino que o velho e sábio JOÃO 

MENDES gizou nesta passagem antológica: 

"~ uma exposiçio narrativa e demonstrati 

va. Narrativa, porque deve revelar o fato com 

todas as suas circunstâncias. isto é, -nao so 

a ação transitiva, como a pessoa que a pra

ticou (quis), os meios que empregou (quibus 

auxiliis), o malefício que produziu (quid), os 

motivos que o determinaram a isso (~). a ma 

neira porque a praticou (quomodo), o lugar on 

de a praticou (ubi), o tempo (quando). Demons 

trativa, porque deve descrever o corpo de de

lito, dar as razões de convicção ou presunção 

e nomear as testemunhas e informantes" <2. PrQ. 

cesso Criminal Brasileiro, ed. 1959, II/183). 
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12. Exigência elementar do principio do contradi-

tório, que domina qualquer processo por imposição da Carta 

Magna (art. 59, n. LV), é a de que a acusação deve conter 

13. 

lia exposiçao do fato criminoso, com to

das as suas circunstincias, a, qualificaçio do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se po~ 

sa identificâ'-lo, a 'classificação do crime e, 

quando necessário, o rol de testemunhas" (art. 

41 do C. Pro Pen.). 

Com acuidade, já observou FREDERICO MARQUES 

que~ ,"por para,doxal que pareça, a acusaçao e, uma exigência 

do exercIcio do direito de defesa". Depois de récordarens! 

namentos do ilustre Prof. JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA, 

prosseguiu aquele douto mestre paulista: 

14. 

"E que' ninguém: pode defender- se novacuo, 

ou seja. ignorando o crime que se lhe imputa~ 

Sem que o réu tenha, conhecimento e notícia do 

fato delituoso que lhe é atribuIdo, impossí-

vel lhe será rebater, através da defesa, a de 
nunciação contra, si, endereçada" (Estudos· de 

Direito Processual Penal, ed. 1960, p. 

150) • 
14Y 

Dir-se-á que, em relação aos crimes de respo~ 

sabilidade, deve haver maior flexibilidade, pois acabam con-

fluindo para um julgamento político. O caráter político do 

".impeachment" não pode, porém, justificar denúncias vagas, 

imprecisas, lacunosas ou infundadas, j á que, como lembrou SE?! 

BRA FAGUNDES, 

"Pelo seu caráter eminentemente político, 

nao deixa o juizo de responsabilidade de se 

exercer através de um verdadeiro julgamento, 

com apuração de fato (delito), aplicação do di 

reito (pena ou absolvição) e irretratabilida-



15. 

de de efeitos (coisa julgada)" - ° Cont-role 

Jurisdicional dos Atos Administrativos, n. 67, 

p. 157. 

Perante o Supremo Tribunal Federal, no céle-

bre caso de impeachment do Governador MUNIZ FALCÃO, de Ala 

goas, o saud?so Ministro HAHNEMANN GUIMARÃES também sublinhou 

que "o impeachment e, por sua tradição anglo-americana, esse!!. 

cialmente, um processo judiciário-parlamentar. f um proces-

so penal-politico e não exclusivamente político" (RDA.52/296-

-297, in RMS 4.928, de 20.11.57). 

16. Dai nao ser possivel condescender com denún-

cia inepta, seja quanto a crimes comuns, seja relativamente 

a crimes de responsabilidade. Como os últimos são raramente 

objeto da persecutio criminis, vale-se o defendente dos exi

gentes critérios jurisprudenciais quanto aos requisitos da 

denúncia. Eis alguns arestos a titulo meramente exemp1ific~ 

tivo: 

a) "Processual Penal. Denuncia. No cri 

me de prevaricação, inepta e a denuncia que 

não especifica o sentimento pessoal que artima 

a atitude do autor" (RHC 61.985, de 15.6.84, 

Rl'J. 111/288, relator o eminente Ninistro DE

CIO MIRANDA) • 

b) "Crime de prevaricação. Denuncia que 

nao precisa em que teria consistido o ato do 

servidor imputado causador do retardamento ou 

da omissão. 

11. Se dificultou ela a defesa do acusa 

do, o qual reclamou desde a resposta escrita 

e sem êxito, certa a decisão que deu pela nu

lidade processual. 

Precedente do Supremo Tribunal Federal. 
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III. Recurso extraordinário conhecido, 

mas nao provido" (RE 77.776, de 14.5.74, RTJ. 

71/835, relator o eminente Ministro THOMPSON 

FLORES) . 

c) "Atribuiu o Ministerio Publico ao p~ 

ci~nte o delito de prevaricação a que se ref~ 

re o art. 319 do Diploma penal e pela forma 

comissiva. 

Ficou, porem, na linguagem abstrata do 

.preceito "para sa.tisfazer int;eresse ou senti

mento pessoal". 

Era mister concretizá-lo em que teria con 

sistido esse interesse ou o proprio sentimen

to, precisando-o, maricionando o fato ou fatos 

que teriam levado i incrim~naçio, pois, sem 

sua existência, não se configura a tipicidade 

penal sobre a qual iria repousar a demanda cr~ 

miral" (trecho do voto condutor do acórdão re 

l~ .ivo ao HC 48.564, de 15.12.70, RTJ. 56/774, 

relator o eminente Ministro THOMPSON FLORES). 

d) "Habeas corpus, .Denuncia inepta. 

Denuncia que importa cerceamento de 

defesa, porquanto contem, no tocante ao pacie~ 

te, imputações vagas, das quais não se extrai 

a narração dos fatos com todas as suas cir-

cunstâncias. Aplicaçio do art. 41 do CPP. Re 

curso provido para anular-se o processo "ab 

initio" - RHC 61.208, de 4.10.83, RTJ.llOjl07, 

relator o saudoso Ministro SOARES MuNOZ). 

e) "Pode a denuncia ser concisa, porem 

nao a ponto de, pela sua imprecisão, dificul-

tar a defesa do imputado. Colocada aqui, em 

termos vagos, nao contem a denúncia a exposi 

ção dos fatos com todas as. circunstâncias, pois 

nela não se esclarece sequer se, na especie, 
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houve falso ideolagico ou, se nao houve, ~ 

prevaricação, ~ ~ rmputa ao acusado, deco~ 

reu de ato praticado para satisfazer interes

se ou sentimento pessoal, elemento que compõe 

esse delito, na sua configuração tipica" (tr~ 

cho do voto condutor do acórdão relativo ao 

RHC 57.023, de 22.5.79, RTJ. 92/630-631, rel~ 

tor o eminente Ministro LEITÃO DE ABREU) . 

Os ilustres denunciantes bem sabem que o rela 

tório AMIR LANDO, em que se basearam, não constitui seguro 

arrimo para a acusação deduzida, tanto que requereram "tam-

bim," na forma do art. 16 da Lei n. 1.079/50, sejam requisit~ 

das copias do inteiro teor dos autos do inquérito realizado 

pela Comissãó Parlamentar Mista de Inquérito, e de todas as 

peças, colhidas até agora, no inquerito policial instaurado 

pela Pol!cia Federal acerca das mesmas imputações, e do res 

pectivo relatario, se ji estiver concluido". 

18. Esses elementos nao vieram para os autos, em-

bora já solicitados pelo eminente Presidente da Comissão Es

pecial e pelo defendente, que, ontem, apresentou solicitação 

à Comissão Especial, que assim concluiu: 

"Como ate o momento o defendente nao po

de ter vista dos autos, nos quais, ao que pr~ 

sume, devem estar os documentos a que se re

porta o relatario da CPI, da lavra do ilustre 

Senador AMIR LANDO -- cujo exame e essencial 

ã defesa do acusado -- pede-se que V. Exa. se 

digne dar vista dos autos do processo de auto 

rização para o impeachment ao advogado signa

tario, que, embora compelido a entregar amanhã 

a defesa escrita, não teve sequer a oportuni

dade de manusear os referidos autos e os docu 

mentos originarios da CPI, sobre os quais, ob 

viame"nte, devera manifestar-se o acusado". 
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19. Não estando a denúncia acompanhada dos docu

mentos que ela própria reclama, funda-se em meras suposições 

e conjecturas que conduzem a evidente cerceamento à defesa 

do acusado. De qualquer modo, forçoso é reconhecer ser esse 

também um caso de inépcia da denúncia, de acordo com a abali 

zada palavra da Suprema Corte, nos julgados seguintes: 

20. 

a) "Habeas corpus. Uso de documento 1'.1 

so. -- ~ inepta ~ denuncia~, fundada em 

~ conjecturas, dissociadas da prova indi

ciária ate então apurada, imputou ao paciente 

o crime definido no art. 304 do Código Penal, 

independentemente de quaisquer elementos de 

convicção quanto ao dolo, direto ou eventual, 

indispensável à tipificação penal do fato. 

Recurso de habeas corpus provido parcial 

mente, para o fim de se reconhecer a inepcia 

da denuncia" (RHC 56.120, de 30.5.78, RTJ.94/ 

101, relator o saudoso Ministro CUNHA PEIXQ 

TO) • 

b) "Habeas corpus. Justa~. A de

nuncia deve reportar-se a um fato delituoso, 

corroborado quantum satis por elementos prob~ 

tários idôneos. Não pode a denúncia amparar

-se em suposiçõ~, visto não existir vest!.gio 

que ligue o paciente aos fatos denunciados. O 

ato acusatório deve basear-se pelo menos em 

indícios, no que concerne ã autoria. 

Recurso extraordinário não conhecido" (RECr 

88.118, de 24.10.78, RTJ. 90/1014, relator o 

eminente Ministro LEITÃO DE ABREU) . 

III. NULLUM CRI~ffiNNULLA POENA SINE LEGE 

Em tema de responsabilidade politico~istr! 

tiva dos altos dignitários do Estado, vale recordar que, en-



tre nós, domina o principio da reserva legal. Além das.dir~ 

trizes estabelecidas na própria Carta Magna (art. 85 e seus 

diversos incisos), há necessidade da definição legal dos cri 

mes de responsabilidade (art. 85, parágrafo único). 

21. Como nenhuma lei especial foi votada pelo Co~ 

gresso Nacional -- talvez se explique a omissão pela rarida

de da utilização de tal lei --, não se pode atualmente subm~ 

ter o Presidente da República a j~lgamento por crime de res

ponsabilidade, pelo que não faz sentido pedir à Câmara dos 

Deputados que autorize um processo por crime inexistente. 

22. Tramita pelo Congresso o projeto de lei n. 

6.125/90 do Senado Federal, que define os crimes de res-

ponsabilidade e regula o respectivo julgamento. Enquanto e~ 

se, ou outro projeto, não for convertido em lei, não há como 

proceder por supostos crimes de responsabilidade. 

23. ~ certo que susrentam alguns que nnssa última 

lei sobre a matéria -- Lei n. 1.079, de 10.4.50 -- não teria 

·sido revogada pela Constituição de 1988, mas recepcionada por 

ela, pelo menos no que respeita às normas legais compatíveis 

com a Carta vigente. 

24. Mesmo que se admita a tese da recepçao, forç~ 

so será convir que não houve senão recepção parcial das nor

mas de direito substantivo da Lei n. 1.079/50 -- tipificado

ras de crimes de responsabilidade pois algumas delas fo

ram revogadas pela Emenda Constitucional n. 4, de 2.6.61, ins 

tituidora do regime parlamentarista, e nao foram repristin~ 

das pela Emenda Constitucional n. 6, de 23.1.63, que, em c~ 

primento ao resultado do plebiscito, restabeleceu o preside~ 

cialismo. 
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25. Excelente demonstração dessa tese está em do~ 

to parecer do jurisconsulto MANOEL GONÇALVES FERREIRA fILHO, 

que o defendente pede vênia para transcrever nesta longa, ~2 

rem brilhante, lição acerca da recepção parcial da Lei n, 

1. 079/50: 

"Com efeito, em 1961, a 2 de set~mbro. foi pr~ 

mulgada a Emenda Constitucional n9 4, o chamado Ato 

Adicional, que instituiu o sistema parlament~r de 

governo. Ora, e"sta Emenda, no art. 59, dispôs: 

"Art. 59 - são crimes funcionais eis ;;ltos do 

Presidente da República que atentarem co~tra 

a Constituição Federal e, especialmente, con~ 

tra: 

I - a existência da União; 

11 - o livre exercício de qualquer "dos 

poderes constitucionais da União ou dos Esta

dos; 

111 - o exercício'dos direitos"políti~ós. 

individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do país:" 

O confronto entre este art. 59 da Emenda n9 

4/61 e o art. 89 da Constituição de 1946 mostra cl~ 

ramente que a referida Emenda revogou os incisos V, 

VI, VII e VIII do mencionado art. 89, referentes i 
"probidade na administração", ã "lei orçament~ria". 

ã "guarda e legal emprego dos dinheiros p;blicQs". 

ao "cumprimento das- decis;es judiciirias~. 

Mais tecnicamente, ocorreu "caducidade por i~ 

constitucionalidade superveniehte" dessas normas, 

como ensina Jorge Miranda (Manual de Direito COns

titucional, Coimbra: Coimbra Ed., tomo Il. 2a. ed •• 

1987, p. 248 e segs.). 

Esta 

"determina a cessação d~ vigincia da lei, 

e determina-a por caducidade e não por revog~ 

ção, pois que, em face d~ sua incompatibilid~ 

de com a Constituição, doravante a lei deixa 

de ter uma condição intrínseca de subsisten~ 
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cia, independentemente de qualquer ato de vo~ 

tade especificamente dirigido ã sua 

ção" (Id., p. 251). 

elimina-

Consequentemente, perderam eficacia os capít~ 

los da ~ei n9 1.079/50, correspondentes a tais mati 

rias, os quais definiam os crimes de responsabili

dade a elas pertinentes. 

A Emenda Constitucional n9 6, de 23 de janei-

ro de 1963, aprovada em decorrência de plebiscito 

c9ntrario ao_parlamentarismo, revogou a Emenda Cons 

titucional n9 4/61, nos seguintes termos: 

"Ar,t. 19 - Fica revogada a Emenda Constitu 

cional n9 4 e restabelecida o sistema presi-

dencial de governo instituído pela Constitui

ção de 1946, salvo o disposto no seu art. 61. 

Art-. 29 - O § 19 do art. 79 da Constitui-

çao passa, a vigorar com o seguinte texto: 

"Em caso de impedimento ou vaga do Pre

sidente e do Vice-Presidente da República, 

serão sucessivamente chamados ao exercício 

da Presidência o Presidente da Câmara dos 

?eputados, o Presidente do Senado Federal 

e o Presidente do Supremo Tribunal FederaL" 

Decorre desse tex~o a repristinação do Direi

to Constitucional derrogado pela Emenda n9 4/61. 

Houve, em consequencia disto, repristinação do 

direito infra-constitucional revogado pela referi

da Emenda? 

S~lidos argumentos ha pela negativa. 

Cabe, em primeiro lugar, recordar o art. 29 § 

3~ da Lei de Introdução: 

"Salvo disposição em contrario, a lei revo 

gada não se restaura por haver a lei revogad~ 

ra perdido a vigência." 

Em segundo lugar, a necessidade de que prece~ 

to repristinat~rio seja expresso. 

f o que aponta Rubens Limongi França, obser-

vando existirem dois mandamentos no àrt. 29, § 39 
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da Lei de Introdução: 

"A) a lei antiga nao se restaura pelo ani 

quilamento da lei revogadora; 

B) a lei antiga pode ser restaurada quan

do a lei revogadora tenha perdido a vigência, 

desde que haja disposição expressa nesse sen

tidD" (Manual de Direito Civil, 2a. ed., são 

Paulo: Rev. Tribunais, 1971, pág. 48). 

Igualmente, essa é a lição de Eduardo Espíno

la Filho, no livro A Lei de Introdução ao Codigo 

Civil, apoiado em abundante doutrina italiana (Sto! 

fi, De Ruggiero), e na jurisprudência (acordão do Tribu

nal de Apelação do Distrito Federal, relator Des. 

Jose Duarte, em Rev. Forense, vol. 73, pág. 60). 

Inclusive, sublinham: 

"disposição repristinatoria, que, de modo 

expresso, re~igora o preceito revogado, res

taurando-lhe a autoridade" (ob. ~it., Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1943, vol. 19, pago 

92) • 

No mesmo sentido, assinala Vicente Ráo: 

"A lei revogada so pode renascer, se uma 

nova disposição legal expressamente o determi 

nar. Em princípio e sem essa disposição no

va, a revogaçao e sempre definitiva, ainda 

quando nenhum outro preceito se substitua ao 

que se continha na lei suprimida" (O Direito 

e a Vida dos Direitos, são Paulo: Limonad, 19 

vol., 1052, n9 263). 

Assim, pode-se concluir que a definição dos 

crimes de responsabilidade, que reclama o art. 85. 

parágrafo único, da Constituição de 1988, e incom

pleta nO direito vigente. 

Ela existe, por força da recepçao da Lei n9 

1.079/50, quanto às materias dos incisos I, II (pa!. 

cialmente), 111 e IV, ou seja, quanto à existência 

da União, quanto ao livre exercício do Poder Legi~ 

lativo, do Poder Judiciário e dos Poderes constitu 

cionais dos Estados. 
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Ela inexiste quanto ã matéria dos incisos V, 

VI e VII, referentes ã "probidade na administração", 

ã "lei orçamentária", a "guarda e legal emprego 

dos dinheiros públicos", ao "cumprimento das leis 

e decisões judiciárias", bem como, da matéria do 

inciso 11, o cerceamento ao Ministério Público. 

Em consequência, em respeito ao princípio nul

lum crimen ~ poena sine lege, não cabe o enqu~ 

dramento em crime de responsabilidade, nesses cam

pos". 

26. Portanto, a norma do art. 99, n. 7, da Lei n. 

1.079/50 (proceder de modo incompatível com a dignidade, a 

honra e o decoro do cargo) já não vige desde a adoção da E. 

C. 4/61, e não foi repristinada com a E.C. 6/63. Talvez por 

isso mesmo tenha a denúncia recorrido à analogia com o art. 

55, n. lI, da Constituição, que prevê a perda do mandato do 

Deputado ou Senador, "cujo procedimento for declarado incom-

pativel com o decoro parlamentar", mas tal analogia em maté-

ria penal, mesmo pOlítico-penal, ê de todo inadmissível. 

27. Afastada, até mesmo em tese, essa infração 

à qu~l a denúncia dedicou sua maior atenção -- restaria ape-

nas a inconsistente e indeterminada condescendência, expressa ou 

tácita, com infração de lei federal de ordem pÚblica, que não 

foi sequer apontada de modo claro (os denunciantes sequer e~ 

colheram a forma omissiva ou comissiva da imaginária permis-

são) . 

IV. DESTINATÁRIO DA DENÚNCIA 

28. Os ilustres denunciantes, que a formularam, nem 

o ilustre Presidente da Câmara, que a recebeu, parecem ter 
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atentado para a recente modificação da competência das Casas 

do Congresso em matéria de impeachment: a Câmara deixou de 

ser o tribunal de pronúncia, que declarava a procedência da 

acusação (CF. de 69, art. 40, n. I), porque ao Senado agora 

compete processar e julgar os crimes de responsabilidade do 

Presidente da República (C.F., art. 52, n. I), enquanto, sob 

o direito anterior, so lhe cabia julgar (tribunal de julga

mento). À Câmara só restou a autorização para qualquer pro

cesso contra o Presidente da República, seja por crime co

mum, seja por crime de responsabilidade (arts. 51, n. I, e 

86, caput). 

29. o insuspeito Senador JOst PAULO BISOL, perce-

bendo os contornos da inovação constitucional, chegou a sus

tentar perante o augusto Senado Federal, na sessão de 8.9.92, 

que a denúncia sob resposta nem deveria ter sido dirigida ao 

Presidente da Câmara, como aqui ocorreu, pois cabe ao Senado 

Federal processar e julgar eventuais crimes de responsabili

dade dó Presidente da Repúblicd (art. 52, n. I), após satis

feito a prévia e indispensável condição de procedibilid~ da 

autorização da Câmara. Assim como, nos crimes comuns, a de

núncia é dirigida ao Supremo Tribunal -- órgão processante e 

judicante -- que, em seguida, pede a autorização da Câmara 

para o processo, deveria a denúncia por crimes de responsab~ 

lidade endereçar-se ao Senado Federal -- também órgão proce~ 

sante e judicante --, que, como acontece no STF, pediria a 

necessária autorização para o processo. Só esse desvio de 

destinatário já seria motivo bastante para determinar a nuli 

dade do virtual processo de impeachment que, sem forma nem fi 

gura de juízo, se instaurou perante a Câmara dos Deputados. 
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V. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" 

30. Outro grave obstáculo que se antepõe à prese~ 

te denúncia por crimes de responsabilidade imputados ao Pre-

sidente da República está no art. 129, n. li da Carta Magna, 

que considera função insti tucional do Ministério Público "pro-

m'over, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei". 

31. ~ óbvio que o crime de responsabilidade está 

sujeito a uma ação penal pública, que é privativa do Ninisté 

rio Público, como sustenta, entre outros doutores, o abaliza 

do FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, que ensinou em sua fes-

tejada obra Processo Penal, ed. de 1962, I/417, verbis: 
-.....o:--

" ... Na Lei n9 1.079, de 10.04.50, que 

definia os crimes de responsabilidade e regu

lava o respectivo processo e julgamento, per

mitia-se a qualquer cidadão, ut civis, ofere

cer denúncia contra Ministro do Supremo Trib~ 

nal Fedéral ou o Procurador-Geral da Repúbli

ca que cometesse crime de responsabilidade. A 

denúncia era apresentada ao Senado e, se rec~ 

bida, o mesmo cidadão denunciante acompanhava, 

como acusador, todo o desenrolar do processo. 

Se tivesse capacidade postulatoria, lógico. Não 

a tendo, teria que contratar um Advogado para 

representá-lo. 

Hoje, entretanto, proclamando a Consti

tuição ~ederal, no seu art. 129, I, ser priv~ 

tiva do Minist~rio Público a promoção da ação 

penal pública, quer-nos parecer não poder qual 

quer do povo exercer ~ jus accusationis. 

fato. Entre nos, a ação penal e pública 

De 

ou 

privada. Esta e exercida pela vítima ou quem 

legalmente a represente, e, aquela, pelo ~i

nisterio Público. Como a ação penal, nos cri 

mes de responsabilidade, não e privada, ~ 

~ pública. Sendo-o, ~ acusaçao somente pode

rá ~ exercida ~ Ministerio Público. Nem 
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32. 

mesmo naquelas hipóteses de crimes de respon

sabilidade do Presidente da Repúhlica" a acu

sação continuou a cargo da prõp.r:i:a. Câ.inara, co 

mo previa o art, 4~, I, da CF'de 1967, com a 

redação dada pela Emenda n9 1/69. Hoje, nao 

i apenas o julga.enco do Pr~sidente, pelo cri 

me de responsabilidade, que fica afeto ao Se

nado, tal como dispunha o art. 42, I, da Con~ 

tituição anterior, mas ~ processo e julgamen

to, tal COlllO estabelece o art. 52, I, da atual. 

CF" . 

Eis ai outra razao bastante por si mesma para 

o simples arquivamento da denúncia que não proveio do órgão 

competente do Ministério PÚblico Federal. 

VI. RITO PROCED.lMENTAL DA AUTORIZAÇÃO 

33. No mandado de segurança. sub judice no Supremo 

Tribunal, o defendente desenvolveu exaustivas consiãerações 

- que ficam fazendo parte integrante destas alegações prel.:!:. 

minares de defesa - para demonstrar que ao Presidente da câ 

mara cabia escolher entre o ri to regimental (arts. 217 e 188, 

n. 11) ou o da Lei n. 1;079/50, caso a. tivesse como recepci~ 

nada pela Constituição vigente. O impetrante, ora defenden

te, propugna pela aplicação, pelo menos por analogia, do ri-

to regimental, o qual mereceu a simpatia da Suprema Corte, 

quando proveu sobre a medida cautelar. Já o Presidente da câ 

mara optou desenganadamente pela Lei n. 1. 079/50, que o atraiu 

pelo voto nominal do art. 23, mas dela se afastou apenas no 

referente ao art. 22, que assegura defesa ampla ao acusado. 

Para fugir a essa dificuldade, que se antepunha ao seu pro-

pósito de levar a Cámara a autorizar o impeachment por voto 
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ostensivo e antes das eleições municipais de 3.10.92, eftten-

deu de baixar discricionariamente uma terceira lei, que have 

ria de disciplinar apenas o caso do ora defendente. 

34. Apesar de o impetrante continuar confiante na 

vitória de suas teses perante a Suprema Corte, na assentada 

de amanhã, julga prudente submetê-la também à considera-

çao dessa ilustre Comissão Especial, que poderá, por si mes

ma, corrigir os rumos do processo, par,a afeiçoá-lo aos prin-
'", 

cipios juridicos, de modo a que não seja comprometida a vali 

dez formal do procedimento adotado. 

35. É pacIfico q~e, segundo a Constituição, o Pre 

sidente da República pode ser acusado pela prática de crimes 

comuns e de crimes de responsabilidade. 

36. Quanto à primeira hipótese, cabe o processo e 

o julgamento do acusado ao Supremo Tribunal Federal, por efe~ 

to do art. 102, inciso I, alinea ~, que atribui à Suprema Cor 

te competência para processar e julgar or~yinariamente, 

37. 

"~ infrações penais comuns, o Preside.::. 

te da República, o ',ice-Presidente, os membros 

d~ Congresso Nacional, seus pr5prios Ministros 

e o Procurador-Geral ela Repúbtica". 

Relativamente aos crimes de responsabilidade, 

a norma constitucional pertinente é a do art. 52, n. I, que 

diz competir privativamente ao Senado Federal 

"processar ~ julgar o Presidente e o Vi

ce-Presidente da República nos crimes ~ res

ponsabilidade e os Ministros de Estado nos cri 

mes da mesma natureza conexos com aqueles". 



474 

38. Seria, no entanto, de todo incompreensível que 

os representantes do povo brasileiro nao tivessem qualquer~ 

ticipação nesses processos, de que podem resultar conseqüên-

cias politicas de suma gravidade, a ponto de ensejarem até a 

suspensão das funções do Chefe do Estado e do Governo e a defi 

nitiva perda do seu mandato eletivo. O constituinte de 88, 

naturalmente, não incidiria em tão clamoroso erro: ao contrá 

rio, reservou importante missão politica à câmara dos Deputa-

dos, da qual fez depender, em caráter privativo, a indispen

sável ~ prévia áutorização para qualquer processo contra~~ 

sidente da RepÚblica, seja por crimes comuns, seja por crimes 

de responsabilidade, consoante se depreende do art. 51, ver-

bis: 

39. 

Compete privativamente ã Câmara dos Depu

tados: 

I. autorizar, ~ dois terços de seus 

membros, ~ instauração de processo contra~ Pr~ 

sidente e o Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado; ( ... ) 

Corno nao se refere a norma acima reproduzida a 

apenas uma das duas espécies -- crimes comuns ou crimes de res 

ponsabilidade --, forçoso é convir que abrange as duas, ou se 

ja, há necessidade da aludida autorização da Câmara dos Depu-

tados para qualquer processo contra o Presidente da RepÚhlica. 

40. Assim, desde o advento da Constituição vigen-

te, a Câmara dos Deputados deixou de desempenhar no processo 

de impeachrnent o papel de tribunal de pronúncia, que lhe fora 

confiado pelo direito anterior, o qual só atribuía ao Senado 

a função de tribunal de julgamento (de fato, sob a Carta der

rogada, competia privativamente à câmara dos Deputados decla

~, por dois terços de seus membros, a procedência da ~-
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çao contra o Presidente da República e os Ministros de Esta

do - art. 40, n. r - e ao Senado Federal apenas julgar o P~ 

sidente da República nos crimes de responsabilidade e os Mi

nistros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com a

queles - art. 42, n. r). 

41. A expressa0 literal do caput do art. 86 da Con~ 

tituição de 88 - "admitida ~ acusação contra o Presidente da 

Republica por dois terços da Câmara dos Deputados, sera ele 

submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal, nas infra

çoes penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes 

de responsabilidade" - deve ser entendida como autorizada a 

instauração do processo, se o intérprete levar em conta, como 

de seu indeclinável dever, o sistema normativo em que está i~ 

serido o mencionado art. 86, isto é, se interpretar essa nor

ma em harmonia com os arts. 51, 52 e 102 da Constituição, que 

conferem competência à Càmara dos Deputados tão-somente para 

autorizar a instauração de qualquer processo contra o Presi

dente da República (art. 51, n. r), ao Senado Federal para p~ 

cessá-lo e julgá-lo nos crimes de responsabilidade (art. 52, 

n. r) e ao Supremo Tribunal Federal para processá-lo e julgá

-lo nas infrações penais comuns (art. 102, n. r, alínea ~). 

42. Está, pois, fora de qualquer dúvida que o sis-

tema constitucional em vigor inovou em tema de processo por 

crimes de responsabilidade, concentrando no Senado Federal o 

processo e o julgamento do acusado, como ocorre nos crimes co 

muns, em que também compete à Suprema Corte o processo e o ju!. 

gamento do Presidente acusado. A Càmara dos Deputados so ca

be, em ambos os ~, a atribuição de previamente autorizar 

a instauração do processo por dois terços de seus membros, ~ 

rum qualificado que revela o conteúdo evidentemente político 
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dessa deliberação parlamentar e a importância da Câmara dos 

Deputados no processo de impeachment, que jamais poderia vir 

a ser instaurado sem a autorização daquela expressiva maioria 

de dois terços. Essa autorização configura, portanto, inafas 

~ Eressuposto ~ condição de procedibilidade contra ~ ~ 

sidente da República, quer nos crimes comuns, quer nos de res 

ponsabilidade. Ã falta desse prius da autorização naO, se ins 

taura (tanto vale dizer, não se inicia, nao começa) nenhurnp~ 

cesso qontra o Presidente da República, nem mesmo o de impea-

chment. 

43. Que essa prévia autorização de dois terços da 

Câmara dos Deputados seja exigivel para as duas classes de p~ 

cessos (crimes comuns ou de responsabilidade) já o reconheceu 

a própria Câmara, quando previu no respectivo Regimento InteE 

no -- elaborado sob o regime constitucional de 88, pois apr~ 

vado pela Resolução n. 17, de 1989 -- a enumeraçao dos casos 

de votação por escrutinio secreto, como se colhe do seu art. 

188. Entre eles figura precisamente o que interessa ao caso, 

a saber: 

44. 

lI. Autorização para instauraçao de pro

cesso, nas infrações penais comuns ~ ~ cri

~ ~ responsabilidade, contra o Presidente e 

o Vice-Presidente da República e os Ministros 

de Estado. 

Essa norma regimental é, sem a menor dúvida, a 

sedes materiae, porque a Constituição, ao cuidar da autoriza

ção para instaurar qualquer processo contra o Presidente da Re 

pública (art. 51, n. I), não dispôs sobre a forma de votação, 

se ostensiva ou secreta, razão por que tal matéria ficou rele 

gada ao direito regimental e, efetivamente, foi regulada nos 

arts. 217 e 188, n. lI, do Regimento Interno da Câmara. 
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45. Não se tem notIcia de qualquer objeção quanto 

à aplicabilidade dessa norma em relação aos crimes comuns, mas 

apenas no tocante aos crimes de responsabil~dade, cujas nor-

mas procedimentais dependeriam da lei especial e, não, do Re-

gimento, como previsto nO.art. 85, que, ao indicar as diretri 

zes conceituais dos crimes de responsabilidade, reza no· seu 

parágrafo único: 

46. 

"Esses crimes -serao definidos em lei es-

pecial, que estabelecerá as normas ~ processo 

~ julgamento". 

A partir desse dispositivo e como ainda nao fo 

ram editadas as normas legais por ele reclamadas, sustentamas 

informações e o douto parecer da Procuradoria-Geral da Repú-

blica, que se deu a recepção da Lei n. 1.079, de 10.4.50, pe-

lo menos quanto aos preceitos compatIveis com a Constituição 

de 1988, entre os quais seus arts. 22 e 23, que, tratando da 

derrogada fase de pronúncia a cargo da Cámara no processo de 

impeachment, aludem a votação nominal (aliás, diga-se de pas

sagem, votação nominal não se opõe conceitualmente a votação 

por escrutinio secreto, nem há incompatibilidade entre as duas 

formas) . 

47. De qualquer modo, a vexata quaestio da rece~ 

da Lei n. 1.079/50, sem dúvida, haverá de ser analisada e re-

solvida em eventual processo de impeachment, que venha a ser 

instaurado contra o Presidente da RepÚblica perante o Senado 

Federal. Mas, como só pode haver instauração de qualquer pr~ 

cesso por crimes de responsabilidade ou por crimes comuns ~ 

a prévia autorização concedida por dois terços da Câmara dos 

Deputados, é óbvio que ainda não pode existir qualquer proce~ 

so de impeachment, por mais eminentes e doutos que sejam seus 

autores e seus advogados. 
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48. Se a Câmara dos Deputados - por dois teJ:ÇOs de 

seus membros e por votação secreta (C.F., art. 51, n. I, e R~ 

gimento, art. 188, n. 11) - vier a autorizar a 'instauração 

do. processo de impeachment, corno notoriamente ainda não o fez, 

tal processo poderá ser instaurado, se se entender, então, que 

as normas de direito substantivo da Lei n. 1.079/50 foram, no 

todo ou em parte, objeto de recepçao. Enquanto a Câmara nao 

autorizar processo contra o Presidente da República seja 

por eventual crime de responsabilidade, seja por suposto cri

me comum -, não há falar na lei que deva discipliná-lo. 

49. Si et in quantum, todo o problema se cifra à 

aplicação,ao caso do art. 51, n. I, da Carta Magna, e do art. 

188, n. 1.1" do Regimento Interno, em virtude dos quais, à fal 

ta da prévia e indispensável condição de procedibilidade 

autorização de dois terços da Câmara dos Deputados por vota-

ção secreta não há viabilidade jurídica do processo de 

impeachrnen t,' isto é, ,não existe nem pode existir qualquer pr~ 

cesso de;:;sp. natureza, mas uma simples,tentativa d~ instaurá

-lo. 

50. Não deve causar admiração que urna decisão poli 

tica de tão graves conseqüências, corno a autorização para in~ 

taurar qualquer processo contra o Chefe do Estado e do Gover

no, fosse cercada da elementar garantia do escrutínio secre

to, que possibilita ao parlamentar votar de acordo apenas com 

sua própria consciência, o que é da índole do mandato repre

sentativo, de nossa tradição jurídica. 

51. As questões aqui discutidas vem ocupando nossos 

melhores jurisconsultos, entre os quais, corno não surpreende, 

prevalece a boa doutrina, que acaba de ser resumida. 
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52. Convém lembrar, desde logo, o conciso e exato 

parecer do douto e probo catedrático mineiro, Prof. RAUL MA-

CHADO HORTA, que, respondendo aos quesitos de consulta, que 

lhe foi presente, assim resumiu seu entendimento a respeito 

daquelas duas questões: 

53. 

"A competincia privativa da Cimara dos De 

putados, para autorizar, por dois terços de 

seus membros, a instauração de processo contra 

o Presidente da República, abrange o processo 

por crimes de responsabilidade e o processo por 

infrações penais comuns (Constituição da Repú

blica - art. 51 - I). 

A deliberação da Cimara dos Deputados, p~ 

ra instauração de processo contra o Pr~sidente 

da República, nas infrações penais comuns ou 

nos crimes' de responsabilidade. deverá ser ado 

tada em votação por escrut!nio secreto (Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados - art. 

188 - II)". 

Vale recordar ainda algumas passagens do magn! 

fico parecer proferido pelo mesmo constitucionalista, verbis: 

"A Constituição da República, em seu arti 

go 51 - I -, confere ã Cimara dos Deputados com 

petência privativa para 

"autorizar, por dois terços de seus me!! 

bros, a instauração de processo contra o 

Presidente e o Vice-Presidente da Repúbli 

ca e os Ministros de Estado". 

o citado inciso do artigo 51 não particu

larizou o processo, para limitá-lo ao processo 

por crime de responsabilidade ou ao processo 

por infrações penais comuns. Não se pode, por 

isso, restringir o alcance da locução, para 

introduzir no texto da Constituição palavras 

que nele não se contêm. A norma constitucio

nal se afeiçoa ao dom!nio que a Cimara dos De-
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putados exerce no processo por crime de respo~ 

sabilidade e no processo por infrações penais 

comuns, ate o momento culminante da acusaçao, 

após a qual se abrirá a fase de julgamento pe

rante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 

penais comuns, e a do julgamento na instância 

privativa do Senado Federal, nos crimes de res 

ponsabilidade (Constituição da República - art. 

86) . 

A autorização da Câmara dos Deputados, no 

exercício de competência privativa, por do i s 

terços d~ seus membros r aplica-se tanto ao pr~ 

cesso por crime de respons.abilidade como ao pr~ 

cesso por infrações penais comuns, para instau 

raçao de um e de outro, quando promovidos con

tra o Presidente da República, o Vice-Presiden 

te e os Ministros de Estado. 

A competência privativa da Câmara dos De

putados para autorizar a instauração do proce~ 

so, por dois terços de seus membros, na forma 

do artigo 51-1 da Constituição Federal, consti 

tui inovação do texto de 1988. Com efeito, as 

Constituições Federais de 1891, 1946 

bem como a Carta de 1937 e a Emenda 

e 1967, 

Constitu-

cional n9 1, de 1969, não contemplaram a comp~ 

tência privativa da Câmara dos Deputados para 

autorizar a instauração do processo, como fez 

a Constituição de 1988, em disposição inovado-

ra que requer, para instauraçao isto e, o 

inicio, o começo, o princípio, a inauguraçao, 

a instalação do processo -- a qualificada au

torizaç~o de dois terços dos membros da Câma

ra dos Deputaos". 

liA Lei n9 1.079, de 10 de abril de 1950, 

que define os crimes de responsabilidade e re

gula o respectivo processo, prevê a adoção da 

~otaçao nominal (art. 23), para apreciaçao do 

parecer sobre se a denúncia deve ser ou n~ ju! 

gada objeto de deliberação. 
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o Regimento Inte~no da Câmara (Reso~ução 

n9 17, de 1989), exige o escrutínio secreto no 

caso de autorização para instauração do proce~ 

so nas infrações penais comuns ou nos crimes 

de responsabilidade contra o Presidente da Re

pública, o Vice-Presidente e os Ministros ce 
Estado (art. 188 - 11). Em fase constitucional 

que nao e a mesma que foi contemplada na lei 

especial, seja para autorizar a instauração do 

processo (art. 51 - I) ou admitir a acusa-

çao (art. 86), a deliberação da Câmara deverá 

observar o escrutínio secreto na votação". 

Outro notável mestre do Direito Constitucional, 

o Prof. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, após percuciente es-

tudo do terna, também concluiu pelo voto secreto e pela neces-

sidade do quorum de dois terços na Câmara para autorizar a ins 

tauração do processo de impeachment. Reproduza-se este tre-

cho conclusivo de seu excelente parecer: 

"Em face das premissas expostas, pode-se 

responder, agora, aos quesitos formulados. 

Ao primeiro: 

liA autorizaçao da Câmara dos Deputados, 

a que alude o art. 51, inciso I, da Cons

tituição Federal, e exigida para qualquer 

proces so contra o Pres idente da República, 

abrangendo, portanto, processos por cri 

mes de responsabilidade?" 

Sim, pelas razoes que detidamente foram 

expostas mais alto (v. n9 20). Em síntese, r~ 

pita-se, isto decorre da mesma razao: a neces 

sidade de uma apreciação preliminar, dita "po

lít ica", por parte da Câmara dos Deputados, nos 

termos do n9 7 (v. ~). 

o Min. Paulo Brossard, em seu bem lançado 

voto na Queixa-Crime n9 427-8-DF, recorda a es 

te proposito ensinamento do grande Rui Barbo-



482 

55. 

sa, figura certamente insuspeita de subalterni

dade política: 

"Muitas vezes, reconhecendo mesmo a e

xistência qe faltas, de erros e de viola

çoes das leis, o Gongresso terá de recuar 

ante as consequências de fazer sentar o 

Chefe de Estado no banco dos rius" 

cit., loco cit.). 

Ao segundo: 

(ob. 

liA deliberação da Câmara dos Deputados 

sobre instauração de processo contra o Pre 

sidente da República, nos casos do art. 

51, inciso I, e do art. 86 da Constitui

çao Tederal, deve ser tomada por voto no

minal e secreto dos Deputados?" 

Lembre-se, de passagem, que a Lei n9 1.079/ 

50, nos arts. 22, caput, e 23, caput, exige cl!, 

ramente "voto nominal" nas deliberações sobre 

a acusaçao do Presidente da República. ~ ver

dade que a decisão do Supremo Tribjnal Federal, 

no MS 20.941-4, reI. Min. Aldir Passarinh~ con 

sidera esses preceitos inaplicáveis, por nao 

haverem sido recebidos pela Const~tuição atual. 

Todavia, o Regimento da Câmara dos Deput!, 

dos i claro ao exigir "votação por escrutínio 

secreto", para a autorização para a instauraçãQ 

de processo contra o Presidente da República". 

Não discrepa desse entendimento outro bem fun-

damentado parecer do eminente Prof. JOS~ ALFREDO DE OLIVEIRA 

BARRACHO, que igualmente sustentou: 

"Pelo que já foi exposto anteriormente, 

a autorização da Câmara dos Deputados, a que 

alude o art. 51, inciso I, da Constituição Fe

deral i exigida para qualquer instauraçao de 

processo contra o Presidente da República, a

brangendo portanto processo por crime de res-
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ponsabilidade. Em qualquer das especies pro

cessuais torna-se obrigatória a manifestação 

de dois terços de seus membros. Portanto im

plica a sua aplicabilidade em processo por cri 

me de responsabilidade". 

Embora fosse possível continuar citando outros 

juristas, deixa o de-fendente de fazê-lo por amor à brevidade 

~ por serem os ensinamentos transcritos suficiente apoio dou-

trinário à exposição aqui desenvolvida. 

57. Foi objeto de longa discussão no meio jurídico 

também entre os políticos e até pela imprensa -- o alcance 

da decisão proferida em 9.2.90 por esse Eg. Supremo Tribunal 

Federal no MS 2 0.941, de que o eminente Min-istroALDIR PASSA

RINHO fora o relator originário. 

58. Ness.e mandado de segurança impetrado por ilus-

tres Senadores da República, pretendiam eles compelir o Presi 

dente da Câmara, que arquivara pedido de impeachment contra o 

eminente Presidente JOst SARNEY, a dar seguimento ao processo 

nos termos da Lei n. 1. 079/50. 

59. Segundo entendimento do Plenário, em decisão 

recentíssima, a Alta Corte não chegou a acolher a fundamenta-

~ão jurídica sustentada pelos eminentes Ministro ALDIR PASSA , 

RINHO, CtLIO BORJA e CARLOS MADEIRA, no sentido da revogaçao 

da Lei n. 1.079/50 pela Constituição de 88 -- como ficara rons 

tando da primeira ementa lavrada pelo relator originário 

porquanto esse fundamento não seria necessário às conclusões 

dos votos majoritários, que indeferiram a segurança por outra 

motivação menos abrangente. 
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60. Como quer que. seja, a nova ementa redigida pe-

·10 eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, designado relator p~ 

ra o acórdão, que acaba de ser publicado, não afirma nem a te 

se da recepçao da Lei n. 1. 079/50 nem indicou em que medida 

se deu eventual- recepçao e, com maior razao, nao alude à que~ 

tão da forma de votação do impeachInent. O préstimo, portan-

to, desse aresto para o caso vertente é que -os doutos votos 

dos abalizados Ministros ALDIR PASSARINHO, CtLIO BORJA e CAR

LOS MADEIRA negaram, de·sde logo, . a pretensa recepçaó da Lei 

n. 1.079/50, sem que, nesse ponto, tivessem sido desautoriza

dos pela maioria do' Eg·. Plenário. 

61. Has, nem por isso, as teses ora sus''bentadas dei 

,xam de contar com o franco apoio da Suprema Corte, pois exis

te outro expressivo aresto que' demonstrai à saciedade, ser a 

autorização do art. 51, n. I, da Constituição inovação do tex 

to de 88, que modificou substancialmente a competência da cá

mara dos Deputados. no. proc.esso de' impeachment, e que essa au

.torização prévia. constitui indispensável 'condição de procedi

bilidade ,tanto para os processos por crimes de responsabilid~ 

de, quanto por crimes comuns (ao contrário do que sugerem as 

~nformações e o parecer da douta Procuradoria-Geral, não há 

razão para' distinguir entre essas duas hipóteses de autoriza

ção., .já que., .numa ou noutra,. o que se quer é que a câmara dos 

Deputados emita pronunciamento politico" que autorize, ou não, 

eventual,processocontra o Chefe de Estado). 

62. Refere-se o defendente à~ecisão prolatada nas 

'assentadas de 13 .. 9.89, 19.2.90 e 14.3.9{), em questão de ordem 

apresentada pelo eminente Ministro !·lOREIRA ALVES na Queixa

-Crime n. 427-8, ajUizada contra um Ministro de Estado, a quem 
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se imputava crim~ comum autônomo, isto é, nao conexo co~ cri

me eventualmente também atribuído ao Presidente da República. 

63. Embora a ratio decidendi da desnecessidade da 

prévia autorização da Câmara dos Deputados fosse exatamente a 

ausência de conexão com crime de que também fosse 

Presidente da República, ficou meridianamente claro 

acusado o 

que, se 

houvesse essa conexão com o Chefe do Executivo, 

por crime comum ou por crime de responsabilidade 

do implemento da condição de procedibilidade da 

da Câmara por dois terços de seus membros. 

o processo 

dependeria 

autorização 

64. Compraz-se o defendente em rememorar alguns ex 

certos dos doutos votos que amparam, nos aspectos de ordem g~ 

ral, as teses aqui defendidas. 

65. No douto voto que proferiu com a proficiência 

de sempre, o eminente Ministro MOREIRA ALVES, em face oos arts. 

51, 52 e 86 da Constituição, procurou esclarecer as inovações 

de 1988, acentuando as modificações substanciais do sistema, 

a começar justamente do fato de se ter substituído "a declara 

çao de procedência da acusação por parte da Câmara dos Deput~ 

dos pela autorização que deve ser dada por ela para a instau

ração de processo contra o Presidente e Ministro de Estado". 

Logo adiante salientou S. Exa. que, pelo direito de agora, "ad 

mitida pela Câmara dos Deputados a acusação, sera ele subme-

tido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas ins 

frações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos cri

mes de responsabilidade, sem aludir~ alias, a que o processa

mento sera tambem perante esses mesmos órgãos julgadores". 
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66. D{scorrendo sobre as razoes justificadoras do 

requisito de procedibilidade para o Presidente da República, 

declarou o eminente Ministro MOREIRA ALVES: 

67. 

"Com efeito, o requisito de procedibilid~ 

de para o Presidente da República (seja ele d~ 

claração de procedência da acusação, seja ele 

autorização para o processo e 

qualquer espécie de crime) se 

julgamento por 

justifica pela 

natureza do mandato que ele exerce, e pela re

percussão do preenchimento desse requisito: o 

da suspensao de suas funções, que, no sistema 

de 1969, era imediata, e, agora, so depende do 

recebimento da denúncia ou da queixa-crime pe

lo Supremo Tribunal Federal, ou so sobrevém com 

a instauração do processo pelo Senado. 

Ja para o Ministro de Estado, que nao tem 

mandato e que e demissível (e, portanto. subs

tituível) ad nutum, não ha, por isso mesmo, mo 

tivo para garantia dessa natureza, salvo nos ca 

sos em que corre a mesma sorte, quanto ao pro

cesso e julgamento, que o Presidente da Repú

blica (crimes conexos). 

Por isso mesmo e que a nossa tradição cons 

titucional nunca estendeu aos Ministros de Es

tado o requisito de procedibilidade do Presi

dente da República perante o Senado ou perante 

o Supremo Tribunal Federal, quando ele se apr~ 

sentava sob a forma de uma pronúncia pelo or

gão político que e a Câmara dos Deputados". 

Na linha dessas considerações, concluiu o emi-

nente relator negando a necessidade de autorização para o Mi-

nistro, somente por não existir conexão com crime atribuído 

ao Presidente da RepÚblica, verbis: 

"Em face do e'xposto, rejeito a preliminar 

da necessidade, no caso, de autorização previa 

da Câmara dos Deputados para a instauração do 

processo da presente queixa-crime, por enten-
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der, em face da interpretação sistemática da 

Constituição, que o requisito de procedibilid~ 

de a que alude seu artigo 51, l, se restringe, 

no tocante aos Ministros de Estado, aos crimes 

comuns e de responsabilidade conexos com os da 

mesma natureza imputados ao Presidente da Rep~ 

blica" . 

o eminente Ministro CELSO DE MELLO~foi voto ven 

cido, juntamente com o eminente Ministro C~LIO BORJA, porque 

exigia a autorização prévia até para os casos de crimes nao 

conexos com os de Presidente da República, como, de resto, s~ 

tentara o parecer do eminente Procurado r·-Geral ARISTIDES JUN-

QUEIRA ALVARENGA. No ponto que interessa ao problema ora de-

batido, bem esclareceu o eminente Ministro CELSO DE MELLO: 

"0 "processo de responsabilização penal (i!! 

frações comuns) ou político-administrativa (cri 

mes 'de: responsabilidade) do Presidente da Rep~ 

blica instaura~-se-á. sempre, perante a Cimara 

dos Deputados, a quem compete, privativamente, 

emitir, por dois t'erços dos seus membros, o juf. 

zo de admissibilidade da acusaçao, autorizan

do;" as's'im, a abertura de processo contra o Che 

fe do 'Poder Executivo da União (CF, art. 51, l)". 

( ... ) 
"A Constituição defere i Cimara dos Depu

tados, com exclusão de qualquer outro órgão do 

Esta~o, não importando a natureza do ilícito 

imputado ao Presidente da República, a compe-

tência para proferir um julgamento sobre a pr~ 

cessabilidade da acusação que lhe foi dirigi

da. 

~ermite-se, desse modo, que a instituiçãp 

parlamentar, por uma de súas Casas, efetue ~ 

tro~ de admissibilidade sobre as acusações of~ 

recidas contra o Presidente da República, quer 

nos crimes comuns, quer nos de caráter políti

co-administrativo". 

( ... ) 
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"Constata-se, assim, que, em nosso direi

to constitucional positivo (CF/88, art. 86), o 

Presidente da República, depois que a Câmara 

dos Deputados autorizar a instauração de pro

cesso (penal ou político), pelo voto de 2/3 de 

seus membros, sera submetido a julgamento, (a) 

nos crimes comuns, perante o Supremo Tribunal 

Federal e, (b) nos crimes de responsabilidade, 

perante o Senado F~deral". 

Após assinalar que a autorização da Câmara oons 

titui "juizo congressual emin~ntemente político", exige a pr~ 

sença dessa condição de procedibilidade também para os proce~ 

sos referentes a crimes de Ministrá de Estado, mesmo quando 

nao conexos com os do Presidente da República. Eis o que se 

contém nesta passagem de seu douto voto: 

"O ato de. autorização constitui pressupo~ 

to processual objetivo, referente ã válida cons 
'. 

tituiçao e ulterior desenvolvimento regular do 

processo. Trata-sede requisito mínimo de ad-

missibilidade da instauração da relação proce~ 

sual penal. Sem essa prévia autorização, a in~ 

tauraçao de protesso penal condenat~rio contra 

Ministro de Estado configurará situação de in

justo constrangimento. 

A regra constitucional mencionada insti 

tuiu, em favor dos Ministros de Estado -- qua~ 

do passíveis de ação penal condenatória -- tí-

pica prerrogativa de ~rdem funcional, 

deferida ratione muneris. 

a elas 

Estabeleceu-se, nela, uma hipótese de ~ 

nidade formal, destinada a tutelar o interesse 

público, caracterizada pela improcessabilidade 

do Ministro de Estado, salvo ocorrência de au

torização parlamentar, emanada, pelo voto da 

maioria qualificada de 2/3 de seus membros,. da 

câmara dos Deputados, ou, entao, cessaçao da 

investidura do Ministro de Estado ex officio. 
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o grau de maior intensidade que se confe

riu a. essa prerrogativa ministerial, de indole 

constitucional, deve-se à vontade do constitu

inte, que, ao condicionar "a instauração de pr~ 

cesso contra ( ... ) Ministros de Estado" (CF, 

art. 51, I) à prévia autorização da Câmara dos 

Deputados, agiu em função de uma precisa e con~ 

ciente opção que fez naquele particular momen

to histórico representado pela promulgação da 

nova Constituição brasileira. 

A cliusula constitucional foi concebida, 

em s'ua formulação redacional, com teor inten

cionalmente genérico, 'para, também, abr~nger os 

prócessos penais condenatórios contra Ministros 

de Estado, em face da pritica de ilícitos pe

n.is comuqs a eles eventualmente im~~tada. 

A intenção do legislador constituinte, o~ 

jetivamente positivada na regra constitucional 

em questão, é confirmada por recentissima deI! 

beração da Câmara dos Deputados, qu~, ao apro

var o'Projeto de Resolução n. 54-C, de 1989, 

que dispõe sobre o seu Regimento Interno, nes

te destacou capítulo em que disciplina o pro

cedimento,lerislativo de autorização para ins

tauração de processo criminal -- ~ crime ~

mum .- contra Ministro de Estado". 

Passou em seguida à integral reprodução do tex 

to, então recentíssimo, do art. 217 do Regimento Interno da 

Càmara dos Deputados, e resumiu seu pensamento nestas judici~ 

sas palavras: 

"Assim r Senhor Presidente, reitero a ob

servaçio de que o novo ordenamento constituci~ 

nal, em norma consubstanciada no art. 51, I,in~ 

tituiu, de forma ampla, uma n~~a situação de 

imunidade formal, caracterizadora da improces

sabilidade dos agentes politicos nela referi-

dos: o Presidente da República, o Vice-Presi 

dente da República e os Ministros de Estado. 
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Observe-se que a regra inscrita no preceito cons 

titucional mencionado, de conteúdo generico, a

lude i necessidade de previa autorizaçib da ci 
mara dos Deputados ~ara a instauração de pro

cesso -- de qualq~er processo -- por infrações 

penais comuns ou p~r crimes de responsabilida

de, imputados iquelas supremas autoridades do 

Poder Executi.vo". 

o eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, em cujo 

douto voto também foi reconhecido que o sistema constitucio-

nal vigente "trocou o requisito anterior daquela pronúncia p~ 

litica pelo novo requisito d~ uma licença para processar", em 

bora não a exigisse nos crimes de Ministros, nao conexos com 

os do Presidente da República, aduziu: 

72. 

"Esse juizo politico de autorização do pr~ 

cesso faz sentido e, por isso, a sua ampla ci

dadania no direito comparado em relação aos Con 

gressistas, atraves do secular instituto da imu 

nidade processual, ou quando se trata do Presi 

dente da República, seja porque Chete de Esta

do, seja porque Chefe do Poder Executivo e, so 

bretudo, porque, instaurado o processo, dai ad 

viria a gravissima conseqUência da suspensao 

do exerci cio de suas altissimas funções". 

o notável monografista do ~~achment, titulo 

por todos recon.hecid.o .3.0 eminente Ministro PAULO BROSSARD,.~ 

gou a criticar a elevação de qUÚ~Ufu ~ salientou, mercê de exem 

plos da História, a grande dificuldade para processar o pres! 

dente da República, mas se curvou ao texto constitucional e o 

justificou com estas apropriadas expressões: 

"Entregando a uma pessoa qualquer, que ta!! 

to pode ser cidadão responsável, como um pulha, 

um testa de ferro de interesses quiçá inconfes 

sãveis, a faculdade de denunciar o Chefe de 
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Estado, era natural que o legislador procuras

se resguardar a presidência da República, con

dicionando a instauração do processo de respo~ 
sabilidade ao praz-me da Câmara dos Deputados, 

onde reside a representação nacional, tanto 
mais quando, decretada a acusação ou autoriza

da a instauração do processo, o Presidente da 

República fica automaticamente afastado do car 

go, hoje por 180 dias, art. 86, § 2Q. 

quem 
Se razao assiste a SEABRA FAGUNDES, para 

"Pelo seu caráter eminentemente polit! 

co, não deixa o juizo de responsabilidade 

de se exercer atraves de um verdadeiro ju! 

gamento, com apuraçao de fato (delito), ~ 

plicação do direito (pena ou absolvição) e 

irretratabilidade de efeitos (coisa julg~ 

da)", O Controle Jurisdicional dos Atos 

Administrativos, nQ 67, p. 157 

se devem ser lembradas as palavras do Chief

Justice CRASE ao Senado norte-americano quando 

do julgamento do sucessor de Lincoln, 

"That when the Senate sits for the 
trial of an impeachment, it sits as a 
Court, seems unquestionable", American 
Law Revie, 1867-1868, v. 21{, p. 556, 

há de reconhecer-se que haverá sempre, ou difi 

cilmente deixará de haver, uma dose de discri

cionariedade na decisão da Câmara. Rui Barbo

sa, jurisconsulto e homem de Estado, escreveu 

certa feita, 

"muitas vezes, reconhecendo mesmo a e

xistência de faltas, de erros e de viola

çoes das leis, o Congresso terá de recuar 

ante as consequencias graves de fazer sen 

tar o Chefe de Estado no banco dos reus" 
Obras Comple'tas, v. XXV, t. VI, p. 109. 

Sem defender o quorum altíssimo hoje con

sagrado, que torna praticamente inexequível qua! 
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quer processo contra o Presidente, forçoso e 
convir que se faz necessirio um freio a filtrar 

as iniciativas irresponsiveis de falsos tribu

nos da plebe". 

Para finalizar as referências ao aresto da Su 

prema Corte, citem~se os ensinamentos do ~minente Ministro CÉ 

LIO BORJA acerca da interpretação do art. 51, n. I, da Const~ 

tuição. Após ressaltar que ali se estabeleceu "juízo de mera 

oportunidade e conveniência", que "não pode ser questionado 

em nenhum outro foro", confrontou o douto voto o sistema ante 

rior e o vigente, prelecionando: 

"Registro a essencial diferença que exis

te entre a autorização da Câmara para o proces

so condição de procedibilidade ou de insta~ 

raçao do processo, nas palavras da Constitui

çao (art. 51, I) -- e a declaração de procedê~ 

cia da acusação, que tem ~ugar em processo ji 

instaurado, reclama instrução e contraditório 

que assegure ampla defesa ao acusado e importa 

verdadeiro e próprio iudicium accu'sationis, com 

a conseqUente suspensão do exercício do cargo 

(v. arts. 19 a. 23 da Lei 1079/50). 

Nessa primeira fase, a Câmara dos Deputa

dos era chamada a manifestar-se, primeiro, so

bre se a denúncia deve, ou não, ser objeto de 

deliberação, constituindo para esse fim Comis

são Especial que impulsiona o exame da questão 

(art. 20, Lei 1079/50). Admitida a denúncia, 

por votação nominal da Câmara, notificava-se o 

acusado para contesti-la, facultada a produção 

de provas (art. 22, ibd.). Só então, pronun-

ciava-se o juízo de procedência da acusaçao, 

por voto do Plenirio. 

vê-se, pois, que nao se hi de confundir o 

livre convencimento dos Deputados acerca da pr~ 

cedência da acusação, com a discricioniria au

torização da Câmara como simples condição de 
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procedibilidade judicial, prevista no artigo 

51, l, da Constituiçio de 5 de outubro". 

Em ·s·uma, a autorizaçao para processar o Presi-

dente da República, seja por crime comum, seja por crime de 

responsabilidade, deve ser resolvida apenas ã luz do art. 51, 

~. I, da Constituição, e do Regimento Interno da Câmara (arts. 

217 e 188, n. lI), razão por que não há fugir ã conclusão de 

que tal autorização deve ser concedida por dois terços dos ~ 

bros da Casa, em votação por escrutínio secreto, após observa 

das as formalidades previstas no citado art. 217. 

75. Poder-se-ia sustentar que o art. 218 do Regi-

mento Interno, invocado gelo despacho inicial do ilustre Pre-

sidente da Câmara, segundo o qual "o processo no·s crimes de 

responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente da Repú-

blica e de Ministro de Estado obedecerá às disposições da le-

gislação especial em vigor", embaraçaria o raciocínio até a-

qui desenvolvido.. Esse argumento, porém, não é verdadeiro. 

76. Em primeiro lugar, porque tal disposição é in-

teiramente ociosa, já que, sob o direito vigente, a Câmara só 

tem a ver com a autorização para instaurar. processo por crime 

de responsabilidade ou por crime comum, mas nao interfere, a-

pós autorizar sua instauração, no processo, que se desenvolve 

perante o Senado Federal, por crime de responsabilidade, ide~ 

ticamente ao que ocorre, depois de instaurados os processos 

comuns, perante o Supremo Tribunal. De fato, o art. 218 na~ 

passa de simples descuido legislativo ,que se compreende em 

razao da longa pratica do sistema anterior, que conferia a câ 

mara o papel de tribunal de pronúncia no impeachment. 
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77. Se se quisesse que o art. 218 simplesmente ti

vesse revigorado as normas da Lei n. 1.079/50, independente

mente de terem sido elas revogadas, ou não, pela Constituição 

de 88, como preconizou o eminente Ministro SEPüLVEDA PERTENCE 

em douto voto no MS 20.941, duas conclusões seriam 

veis, isto é: 

inevitá-

a) nao poderia o Presidente da Câmara deixar de 

assegurar à defesa do impetrante o prazo de 20 dias e a dila

ção probatória previstos no art. 22 da Lei n. 1.079/50; e 

b) a forma de votação seria por escrutínio se

creto - ao contrári) do que sustentou a autoridade coatora -, 

porque, se o Regim=nto Interno pudesse revigorar, por si mes

mo, as normas da L~i n. 1.079/50, em virtude da mera recep

çao de seu texto p;l) art. 218, poderia ele também instituir 

validamente o esc.J:\...ínio secreto para a votação da autoriza

çao para processo de impeachment, corno o fez expressamente no 

art. 188, n. 11, norma que abrange, em ·sua própria li teralida

de, os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. 

78. Se se devesse adotar a tese da integral recep

çao da Lei n. 1.079/50 pela Constituição de 88, corno parece 

que admitiu inicialmente o ilustre Presidente da Câmara, nao 

poderia ele ter cerceado a defesa do acusado, reduzindo-lhe o 

prazo e suprimindo a possibilidade de fazer prova, tal como 

lhe asseguraria o já citado art. 22 daquela Lei (essa norma 

do art. 22 foi a única da Lei n. 1. 079/50 que a autoridade coa 

tora não considerou recepcionada pela Carta de 88, corno se ve 

das diversas alíneas do n. 21 das informações prestadas ao Su

premo Tribunal; será que tal repulsa só ocorreu porque ela a~ 

segurava o prazo de 20 dias para a defesa e a possibili~ de 
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indicar os meios de prova com que o acusado pretenda demons

trar a verdade do alegado?). 

79. Finalmente, como a autorização do art. 51, n. 

I~ para processar o Presidente da República é uma só e mesma 

coisa, quer se trate de crimes comuns ou de crimes de respon

sabilidade, as normas que o art. 217 estabeleceu, em termos 

meramente literais, apenas para as infrações comuns, deveriam 

ser aplicadas também aos crimes dê responsabilidade, seja por 

analogia, seja até mesmo por força de compreensão. Ainda nes 

ta última hipótese, o defendente não poderia ficar cerceado 

no direi to de defesa escrita pelo prazo de dez s"essões da Co

"missão de Constituição e Justiça e de indicar suas provas (art. 

217, § 19, ns. I a III). Ao apreciar a questão de ordem per

tinente ã medida cautelar, a Eg. Corte, pelo critério da ana

logia, assinou o prazo previsto no art. 217 do Regimento da 

Câmara, o que está a demonstrar que, pelo menos implicitamen

te, o Tribunal já se inclinou pela sua aplicação também ao c~ 

so de autorização para processo por crime de respónsabilidade. 

Se o Plenário não foi mais longe no julgamento provisório da 

" 1iminar , é porque evitou resolver, desde logo, o mérito da im 

petração, como, aliás, não poderia mesmo fazer. Tudo indica, 

porém, que, ao apreciar o mérito, em próxima assentada, seja 

adotada a solução ora propugnada pelo defenden"te, ou seja, a 

aplicação integral "do rito do Regimento "(arts. 217 e 188, n. II). 

80. Em qualquer dos casos, pois, a situação do de-

fendente, quanto ao exercício da defesa, seria mais favorável 

do que a que lhe foi arbitrariamente fixada pelas regras pró

prias que o ilustre Presidente da Cámara considerou possível 

estabelecer para obter um conúbio espúrio entre a pressa e o 

voto abert6, ou melhor, entre o julgamento sumário e a sujei-
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çao do votante às pressoes susceptiveis de comprometerem sua 

liberdade de consciência. 

81. A Càmara dos Deputados nao cassa o mandato de 

um dos seus membros nem autoriza processo criminal contra eles, 

a não ser por voto secreto. Por que haveria de impedir o Pr~ 

sidente da República, de afastá-lo de suas importantes f~s, 

por votação aberta, que não garante sequer ao votante a indis 

pensável liberdade de julgamento? Ainda é mais intolerável 

que o voto aberto seja imposto contra a constituiÇ~o e o Reg~. 

mento Interno, apenas para sati~fazer o clamor de grupos org! 

nizados que buscam alcançar o poder em detrimento da lei e do 

direito. 

82. 

VII. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 

188, N. II 

Ao defender o ato indefensável que a impetra-

çao atacou, o ilustre Presidente da Câmara chegou a sustentar 

a inconstitucionalidade do art. 188, n. lI, do Regimento In

terno, que torna imperativo o voto secreto, se e quando a Ca

sa for chamada a deliberar sobre a autorização em causa. Se

gundo as informações, a regra geral da Constituição é a vota

ção ostensiva e nominal, que só comportaria as exceções esta

belecidas no próprio texto constitucional. Por outro lado, 

o parágrafo único do art. 85 da Carta Magna remeteria a maté

ria para a lei especial, que, por mera recepção, seria a Lei 

n. 1079/50, cujo art. 23, prevendo voto nominal, haveria de 

prevalecer sobre o Regimento. Süstenta até que a regra espe

cial do Regimento (art. 188, n. lI) devesse ser deslocada pe

la norma genérica do mesmo Regimento (art. 186, n. Il. 



497 

83. A própria incoerencia dessa múltipla argumenta-

çao está a evidenciar que ela é de todo inconsistente e, por 

isso mesmo, deve ser totalmente rechaçada. 

84. Em primeiro lugar, nao há, na Constituição, re 

gra geral sobre forma de votação ostensiva e nominal. A re

gra geral que existe é a do art. 47 sobre quorum, que reza: 

nsalvo di~posiçio em contririo, as deliberaç~es de cada Casa 

e de suas Comissões serão tomadas por maioria de vo~os, pre

sente a maioria absoluta de seus membros", a qual, aliás, não 

se aplica ao caso, por ser este precisamente uma das exceçoes 

do texto (cf., art. 51, n. l, que alude ao quorum de dois ter 

os) . 

85. Se há casos em que a própria Constituição já e~ 

tabelece a necessidade do voto secreto - por exemplo, o do art. 

55, § 29, que cuida da perda do mandato parlamentar e exige 

voto secreto nos casos dos ns. I, 11 e VI do mesmo artigo 

outros há em que o texto se omite e o voto secreto vem apenas 

imposto pelo Regimento -- verbi gratia, a licença para proce~ 

sar parlamentar por crime comum ou a suspensão das imunidades 

parlamentares durante o estado de sitio (art. 53, § 19 e § 79) 

não exigem voto secreto senao no Regimento (art. 188, n. I, e 

§ 19, n. lI, e art. 233). 

86. Não sao inconstitucionais essas normas do Reg~ 

mento que ampliam prerrogativas dos parlamentares, como nao o 

são todas aquelas que ao longo de décadas vêm exigindo voto 

secreto para admitir ou autorizar processo deimpeachment con 

tra o Presidente da República (entre outras, art. 162, § 29, 

da Resolução n. 71/62 sob o regime da Constituição de 46, ~ 

do. a Lei'n. 1.079/50 estava em pleno vigor, o que mostra, por 
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si só, que o voto nominal nao se opoe a voto secreto, pois ~ 

de haver voto nominal ostensivo e voto nominal secreto, este 

último pelo sistema eletrónico ou por cédulas; Resolução n. 

30/72, art. 182, § 19, alínea ;;:, seja na consolidação de tex

tos levada a efeito em 1972, em 1983 ou em 1985). 

87. Nada tem a ver com a autorização em tela o art. 

85, parágrafo único, ~a Constituição, já que, como foi salie~ 

tado, não se cuida ainda de processo de impeàchment, mas de 

autorização para instaurá-lo, que é igualmente exigível para 

instaurar processo por crime comum. 

88. Por outro lado, a regra do art. 18&, n. I, do 

Regimento, que recomenda o processo nominal "nos casos em que 

sej a exigido quorum especial de votação", é a regra genérica, 

que convive, sem qualquer atrito, com a regra específica do 

mesmo texto regimental, que determina votação por escrutínio 

secreto no caso de "autorização para instauração de processo, 

nas infrações penais comuns ou nos crimes de responsabilida

de, contra o Presidente da Rep~blica" (art. 188, n. lI). 

89. Assinale-se, por oportuno, que é sábia a tradi 

cional regra do voto secreto, porquanto "sã o voto secreto pr~ 

tege o julgador das pressões das ruas e dos poderosos no gQ

verno e nos partidos", como advertiu LUIZ ALBERTO BAHIA em a!: 

tigo recente na FOLHA DE sÃO PAULO. Na ânsia de depor o Pre

sidente da República, partidos já proclamam que expulsarão de 

suas fileiras o parlamentar que votar contra o impeachment, ~ 

mo se ainda subsistisse entre nós o abominável principio da 

infidelidade partidária, que só permitiu a redemocratização do 

País, depois que o Eg. Tribunal Superior Eleitoral o conaide-
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rou inaplicável ao voto no colégio eleitoral que escolheu em 

1984 a chapa TANCREDO NEVES-JOS~ SARNEY. 

90. Por outro lado, constantes notícias dos órgãos 

de comunicação nos dão conta dos movimentos de rua, patrocin~ 

dos pelos opositores do Presidente -- desde os costumeiros a

gitadores e demagogos até poderosos Governadores de Estado 

que pretendem pressionar os Deputados a votar segundo os seus 

desígnios, sob ameaça de infligir-lhes danos eleitorais em 

3 .10.92, nas e-leições municipai s. 

91. Se um simples e corriqueiro ato jurídico pode 

ser anulado pelo vício da coação, por que haveríamos de perm! 

tir que a grave decisão política de sujeitar o Presidente da 

República a processo por crime de responsabilidade pudesse ser 

fruto de coação exercida por grupos de pressao contra o parl~ 

mentar? 

92. Se as normas jurídicas nao impusessem, como im 

poem no caso, o voto secreto, ainda assim seria o caso de exi 

gi-lo para preservar a liberdade do votante, que não está su 

jei to, entre nós, a um imaginário mandato imperativo de seus 

ele;itores. Na democracia representativa, sob a qual vivemos, 

esse voto deve ser de acordo com a própria consciência do re

presentante, que não pode manifestar-se legitimamente sob a 

influência de qualquer coação e, muito menos, daquela que vem 

sendo prometida pelos opositores do Presidente da RepÚblica, 

que falam até em greve geral e deslocamento de multidões para 

Brasília. 

93. Essa Comissão Especial nem a Câmara dos Deput~ 

dos haverão de tolerar que a insánia dos adversários tumultue 
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a manifestação do voto dos parlamentares ou lhes suprima a l! 

berdade por efeito da anunciada coaçao. Só o voto secreto te! 

guarda o votante dessa coação. 

94. Uma falsa acusaçao dos oposicionistas ao Gover 

no é a de que estaria distribuindo favores em troca de votos 

de parlamentares. Nem mesmo eles, oposicionistas, acreditam 

no que propalam, porque, se cressem nisso, estariam pugnando 

pelo voto secreto, que protegeria 'até mesmo os suppostos ben! 

ficiários de tais dádivas. 

9~. Em suma, o voto secreto que o Regimento exige 

é absolutamente imprescindivel para a liberdade do julgamento 

do Presidente da República, que o voto do parlamentar exprim! 

~a dentro em pouco. Sem tal liberdade, não há julgamento, mas 

simulacro de julgamento coacto. 

96. Para finalizar este tópico, reproduz o defen-

dente esta expressiva lição que o ilustre Prof. RAUL ~~CHADO 

HORTA acaba de oferecer em aditamento ao parecer já referido 

acima. ~ esta a significativa advertência do mestre mineiro: 

"o voto secreto, direito polltico do ci

dadão, ingressou no Direito Parlamentar, atra

vis do Regimento Interno das Cimaras, para di~ 

pensar a determinadas deli' eraç;es a proteçio 

do sigilo e a garantia da independência do re

presentante. A escolha das deliberaç;es su~ 

jeitas ao voto secreto decorre da razoável dis 

cricionariedade do 6rgão politico no exercicio 

da auto-normatividade regimental. Hã numerosas 

deliberaç;es que se fazem nas formas da vota

ção ostensiva do processo simb6lico ou nominal 

e há deliberações mais, restritas, a juizo do 

Regimento, que exigem votação secreta. A exp~ 

riência politica indica as deliberaç;es que d~ 
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vem consumar-se pelo escrutínio secreto. Seral 

mente, são deliberações que, no voto nominal, 

se exporiam às pressões e constrangimentos de

correntes da convivência parlamen~ar ou as pre~ 

sões vindas de fora, seja através do Poder Po

lítico ou das manifestações diretas de concen-

trações urbanas. o absolutismo político, em 

qualquer de suas formas - cesarismo, fascismo 

e monocracias populares - sempre abominou o v~ 

to secreto. Pr~f~re as acl~mações dos braços 

estendidos e os sufrágios plebiscitários que 

traduzem o enquadramento da Nação pelo Parti

do Único e respectivo poder totalitário. Na ob 

servaçao de arguto publicista contemporãneo, a 

democracia perece pela aclamação". 

VIII. RELATÓRIO DA CPI 

A denúncia busca amparo exclusivamente no rela 

tório final da CPI, da lavra do ilustre Senador AMIR LANDO, 

que, é considerado pelos denunciantes seguro apoio para a gra

ve acusação feita ao defendente. 

98. A leitura atenta desse documento revela, no en-

tanto, que está ele referto de conclusões apressadas e de a-

firmações facciosas, qu~, certamente, serão destruídas quan-

do forem submetidas ao crivo do contraditório perante o Judi-

ciário, onde não atuam paixões partidárias nem interesses elei 

toreiros ou expedientes escandalosos. 

99. ° Senador AMIR LANDO, que contou na redação do 

documento com a colaboração de,prestimosos assessores de va

rias setores do serviço público, já começou a reconhecer os 

próprios erros. Embora houvesse afirmado no relatório, que 
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certo parlamentar t.eria recebido dos "fantasmas" Manoel Dan-

tas Araújo e Flávio Mauricio Ramos o equivalente a US$ 1,3 mi 

lhões, dirigiu-lhe urna semana depois, ~ seguinte carta qre des 

mente a caluniosa asserção do seu relatório, verbis: 

100. 

"Excelentissimo Senhor 

Deputado Federal PAULO OCTÁVIO 

Gabinete 645 - Câmara dos Deputados 

Conforme solicitação de V. Exa. revendo os 

trab~lhos realizados pela Comissão Parlamentar 

de In~uirito que apurou den~ncias contra o Sr. 

Paulo Cisar Farias, os quais foram por mim re

latados, verifiquei, que em momento algum, foi 

detectado qualquer ato suspeito ou desabonador 

e~ relação a V. ~xa. Não tendo sido, tambim, 

localizado qualq,uer pagamento feito· atravis de 

cheques ou contas fantasmas ao Sr. Deputado Pa~ 

lo Octávio. Razão pela qual a afirmação contl 

da tio ~ltimo parágrafo da folha 263 do Relat;

rio Final, não corresponde ã realidade apura

da, tendo sua inserção sido provocada exclusi

vamente pelos árduos trabalhos deste Relator, 

aliadD com a complexidade do~ fatos e exigui

dade de tempo. 

Cordialmen te, 

(a) Senador AMIR LANDO". 

Se o próprio autor oficial do relatório tanto 

contribui para comprometer sua confiabilidade e credibilida-

de, o bem fundamentado voto em separado do ilustre Senador O~ 

CIR SAORES pulveriza qualquer valor probante daquele docurnen-

to e deixa bem claro que nao havia algum motivo sério para 

envolver a pessoa, o nome e a honra do Presidente da Repúbli-

ca nos fatos que a CPI deveria ter apurado. 

101. No seu referido voto em separado, o eminente 

Senador ODACIR SOARES, com a autoridade de atuante membro ti-
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tular da CPI, acentuou que o relatório em questão "é um do cu-

mento visivelmente distorcido, eivado de erros e inverdades, 

baseado em falsas premissas e interpretações jurIdicas discu

tIveis". Sobre a própria CPI, seu juizo não é igualmente li

sonjeiro, pois, embora criada para apurar "fato determinado", 

isto é, "indIcios constantes de entrevistas de Pedro Collor de 

Mello publicadas no final de maio último", mostrou logo seu 

objetivo real, "que era menos o de apurar fatos do que o de 

transformar-se em palanque eleitoral e instrumento de um pro-

cesso ostensivo de luta pelo Poder". 

102. "Seu alvo", continua o Senador ODACIR SOARES, 

"nunca foi Paulo César Cavalcante Farias. o objetivo dos que 

assumiram o controle das açoes da CPI e, no seu final, deram 

suporte e forma ao texto final do seu Relator, era o de alcan 

çar o Presidente da República, atingir-lhe a sua dignidade, 

embaraçar sua ação politica e administrativa, minar-lhe a au 

toridade e, por estas vias oblIquas, paralisar o processo de 

abertura, modernização e desenvolvimento econômico e social 

em que, apoiado em 35 milhões de votos, Fernando Collor de Mel 

lo se engajou, sem hesitações, desde o primeiro momento". 

103. Apreciando o preten.so envolvimento do Presiden 

te da RepÚblica nos graves fatos com que a CPI estarreceu o 

Pais, s. Exa. negou categoricamente tal envolvimento. com es

tas palavras que mui to confortam o defenden te, contra quem vêm 

sendo dirigidas torpes ofensas nestes últimos meses: 

"O Presidente não foi atingido. A lingu~ 

gem sinuosa do Relator nao foi suficientemente 

criativa ~ara tran~formar em fatos concretos 

as abstrações de certos depoimentos polidos. 

Nem conseguiu disfarçar ou fazer esquecer a fo!, 

ma ilega~ e atabalhoada com que membros da CPI 
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dividendos c6ncretos se resumiram nas manche

tes dos dias se:guintes ou nOS "clipes" cuida

dosamente orquest .. rados e estoca'dos para aprovei 

tamento palanqueiro nesta fase dé ~h6ririo e

leitoral g~atuito" que precede as eleiç~es mu

nicipais de 3 de outubro. 

o Presidente niofoi atingido. Sua Exa .• 

em todo este percurso, pautou-se por atitudes 

límpidas em que se colocava sempre a favor da 

apuraçao dos fatos, 

niçio dos culpàdos. 

da busca da verdade, da p~ 

Foi o que lhe fez dirigir 

mensagem a seus Ministros" da Economia e Justi

ça no início d~ maio, determinando ó ingress~ 

da Policia Federal e da Receita Federal no ce

nário das apuraç~es. Registre-se que, naquela 

data, a CPI ainda nao fora constituida. Regis

tre-se ainda que~ de lã at~ agora, as investi

gaçoes do Poder Executivo Federal contaram com 

a participaçiod'o Banco Central e outras repaE. 

t~ç~es p~blic.s se~ qué partisse do Presidente 

qualquer gesto ou palavra que pudesse traduzir 

receio quanto aos ~r6c~dimentos e, mais do que 

isso, pudesse implicar em acobertamento ou des 

vios de percurso 'em favor de quem quer que fos 

se. 

Nio se ché.oti ao Presidente. Nestas se

manas de trabalho da CPI e dos espasmos de uma 

cobertura jornalística devidamente orquestrada 

pelos políticos reva'nchistas que estio por tris 

de tudo isso, o Presidente continuou cumprindo 

seus deveres 'd'e 'Es"tado 'e estimulando o seu Mi

nisterio e a Aàministraçi~ P;blica a nao se dei 

xarem intimidar pelos ruídos. Mais do que is-

so, a não permitir que as hesitações e a iner 

cia transformassem uma crise política em um de

sastre nacional. 

o Relat6rio ag~ia divulgado, ~antas vezes 

anunciado como a peça que implodiria o Gover

no, e um texto menor. Não conseg.uiu dar gran

deza ou justificar certos procedimentos da Co-

missao. Não consegui~ transformar em fatos con 



104. 

505 

eretos o que nunca passara de suposição o~ in

dício. Não deu legalidade nem legitimidade a 

documentos acusatorios e, de outra parte, fa

lhou em sua tentativa de minimizar ou destruir 

documentos que contrariavam seus objetivos in

vestigatórios. 

o objetivo da Comissão, como se evidencia 

no Relatório, não era apurar a verdade. Era 

ampliar a acusação e comprová-la, no que fosse 

possível. Ou divulgá-la, se não houvesse como 

comprová-la. Tris~e i ver que esta noçao oblI 

qua da rtica e do Direito tivesse a "defendê-la 

ati homens sirios, inclusive advogados". 

Como nao foi possivel nem ao acusado nem a seu 

defensor ter acesso aos autos da CPI -- se é que existem tais 

autos, com os caracteristicos e a segurança dos que tramitam 

pela Justiça -, convêm reproduzir as impressões do Senador ODA-

CIR SOARES, que, na qualidade de membro ativo da CPI, presen-

ciou-lhe os principais abusos de poder na colheita da prova, 

susceptiveis de gerar a nulidade ou imprestabilidade de tais. 

"provas". Quanto à costumeira e ilegal quebra do sigilo ban-

cário, asseriu S. Exa.: 

105. 

Senador: 

"o sigilo bancári0 foi violentado e des-

respeitado pelas mais variadas formas. Documen 

tos assim obtidos, mesmo que pudessem lastrear 

suposições ou indícios, nao podem ser aceitos 

como provas. A não _?r que a CPI tenha revog~ 

do o Código de Processo Penal. A observação 

vale para todas aD "provas" que foram obtidas 

por meios ilIcitos. 

sente CPI". 

E não foram poucas. na pr~ 

Sobre convocaçao de testemunhas, "disse o mesmo 

"o principio da independêncià dos poderes 

impedia a CPI de convocar o secretário-geral da 
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Presidência da República. Ao ser inquiridõ s~-

bre fatos que o depoente só poderia conhecer 

em razao de suas funções estava, de acordo com 

o artigo 207 do Código de Processo Penal, prol 

bido de depor salvo se, liberado pelo Preside~ 

te da Repúblic~, quisesse fazê-lo. Ao inves 

de alertar o depoente sobre esses fatos a CPI 

obrigou-o a prestar juramento e fez ameaças, 

mencionando a pena de reclusão, para a hipóte

se do depoente negar ou calar a verdade". 

"No caso das secretirias, tambem submeti-

das a juramentos e ameaças de penas de reclu-

são, a CPI desconheceu que a proibição de de

poimento era decorrência imperativa da profis

são e da natureza do trabalho que elas exercem. 

As secretirias são depositirias de assuntos si 

gilosos e confidências no âmbito pessoal e do 

trabalho, tanto, ou mais, que os advogados, os 

medicos e os enfermeiros. Secretirios e secre 

tirias só podem depor sobre assuntos ligados as 

suas atividades se desobrigados pela parte in

teressada, como preceitua o artigo 207 do Códi 

go de Processo Penal. 

A maior parte das testemunhas da CPI so 

foram convocadas porque haviam veiculado pela 

imprensa propósito de incrementar as acusações. 

Estas circunstâncias retiram das testemunhas a 

credibilidade e a isenção necessirias a vali

dar suas declarações, como se viu nos depoime~ 

tos em que certas t~stemunhas se colocaram co

mo promotores, como auxiliares da acusação, sem 

que a direção da CPI sequer lhes fizesse uma só 

advertência". 

106. Após negar valor jurídico às provas orais co

lhidas tão ilegalmente, assim aprecia o voto em separado as 

provas documentais e periciais: 
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"As provas documentais tambem estao, na sua 

imensa maioria, comprometidas ou invalidadas. 

Várias delas, como as ligadas ao sistema bancá 

rio, foram obtidas por meios ilícitos e o arti 

go 59, LVI, da Constituição Federal, não consi 

dera tais provas admissíveis em qualquer tipo 

de processo. O Código de Processo Penal apenas 

reforça esta preliminar jurídica. 

Os exames grafotecnicos e os laudos anexa

dos ao inquerito da CPI não podem, fambem, ser 

aceitos sem contestaçao. O juízo pericial em 

peças deste tipo, especialmente, se apoiado em 

cópias xerográficas, traz uma eficácia probat~ 

ria apenas limitada, não oferecendo uma posi

çao conclusiva insofismável". 

107. o alvo maior da oposiçao era mesmo a tentativa 

de impeachment do Presidente da República -- que não poderia 

ser réu da CPI, salvo se a Câmara autorizasse o processo por 

dois terços de seus membros (art. 51, n. I, da Constituição) -

como já antecipava o ilustre e diligente Senador ODACIR SOA-

RES, verbis: 

Estes fatos supostamente apurados contra 

o Presidente mesmo obtidos de forma unilateral 

e de nenhuma legalidade e constitucionalidade 

não possibilitam a abertura do processo de im-

peachment que, como afinal se revelou, consti 

tuia-se no objetivo maior dos que vieram a con 

trolar e manobrar a CPI. Para que isso pudes-

se ser considerado, para que o imEeachment pr~ 

tendido deixasse de ser apenas uma manobra po-

litico/eleitoreira, como e o caso, seria neces 

sirio a prova, sem qualquer divida razoivel, de 

que o Presidente da República traiu as respon

sabilidades do cargo, cometendo crime que o i~ 

compatibilizasse com o exercício de seu manda

to" . 
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108. Após aludir ao clima de devassa que a oposição 

gerou, o mesmo Senador lembra que "embora o impeachment seja 

um processo político, não pode ele fundar em conjecturas e, 

muito menos, em infâmias e ações difamatórias". Assim descre 

ve a postura ética do defendente: 

109. 

"Esta postura itica do Presidente Fernan

do Collor se manteve íntegra e foi ainda mais 

ressaltada no desenrolar da c"rise deflagrada 

pelas entrevistas de seu irmão Pedro. Antes mes 

mo de a CPI ter sido criada, já o Presiden-

te determinara a seus ministros da Justiça e 

da Economia a abertura de inquirito~ no âmbito 

da Polícia Federal e da Receita Federal, justa . -
mente para apurar as vagas denúncias apresent~ 

das. O Governo fez recomendações no mesmo sen 

tido junto ao Banco Central, ao DAC e a outras 

repartições pú.blicas e, instalada a CPI, dete!. 

minou a todos os escalões do ~oder Executivo o 

máximo de cooperação com a tarefa investigató-

ria do Congresso. Em todo este processo, a ise!!. 

çao e o decoro presidencial ficaram patentes e 

nao há um só membro do Governo ou funcionário 

de qualquer escalão que possa alegar qualquer 

constrangimento por parte do Presidente, seja 

em defesa de ex-amigos ou auxiliares, seja na 

proteção de parentes próximos, seja na sua pro

pria defesa. Só age assim quem confia nas in~ 

tituições, no Direito e na Justiça. 

sim quem não tem culpa a esconder". 

Só age as-

Embora nao pudesse investigar fatos relativos 

ao Presidente da República, a CPI desviou-se de seu objeto l~ 

gal e, vazando diuturnamente noticias distorcidas ou incompl~ 

tas, promoveu contra ele um verdadeiro linchamento moral, de 

que este processo de impeachment é o momento culminante. 
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110. o longo e preciso voto em separado, que -está 

perpassado da melhor doutrina jurídica, demonstra, à sacieda-

de/que o Presidente da República não cometeu qualquer crime 

de responsabilidade ou crime comum, que pudesse dar causa à 

instauração de algum processo contra ele, para assim con-

cluir, verbis: 

111. 

"Por todo o exposto, parece nao haver d~

vida de que o inquérito em discussão se desti

na ao arquivamento. Como alerta Manzzine (obr. 

cito v r, p. 196)i o escopo do processo penal 

é o de verificar o fundamento da pretensão pu

nitiva e nao o de torni-Ia realizivel a todo 

custo. Quando, no próprio inquérito, evidencia-

-se a improcedência das imputações, seria cho

cantemente abusiva a instauração de um proces

so vexationis causa (com o propósito d~ vexar, 

de perseguir) mormente de conseqUênciaa desas

trosas para a ordem constitucional e o interes 

se p~blico. Estribar, também, uma den~ncia ou 

uma proposta de impeachment em um expediente i~ 

quisitorial, instruído com "provas" ilicitame~ 

te obtidas, seriá-inutilizar qualquer procedi

mento ulterior, uma vez que nada conseguiria 

sanar as ilegalidades ji praticadas. Como um 

feto inviivel, incapaz de sobreviver às agres

soes do meio em que foi gerado, o inquérito em 

causa exora a sua própria inumaçao, a fim de 

repousar em paz, sem prejudicar direitos, exa~ 

perar a opinião p~blica e perturbar a tranqui

lidade social". 

Eis aí o depoimento de quem teve acesso às pr~ 

vas colhidas e ponderou seu valor probante, para chegar a um 

confortador veredicturn absolutório. 
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IX. PRODUÇÃO DE PROVAS 

112. Já se viu que, de acordo com a Constituição, 

a autorização cameral a que alude o art. 51, n. I, implica a 

possibilidade de imediata instauração de processo por crime 

comum ou por crime de responsabilidade contra o Presidente da 

República. Instaurado o último pelo Senado ou, no primeiro, 

recebida a denúncia pelo STF, ficará o Presidente da Repúbli

ca suspenso de suas funções (art. -86, § 19). 

113. Ora, tão grave conseqüência há de impor que se 

garanta ao Presidente da República o direito que o art. 59, 

n. LV, concede a qualquer litigante ou acusado, nestes termos: 

114. 

"aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são as 

segurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes". 

Por isso mesmo, tanto o art. 217 do Regimento 

Interno, que é o texto aplicável analogicamente, quanto o art. 

22 da Lei n. 1.079/50, que regeria a hipótese, ao ver de ou

tros, permitem dilação probatória ao acusado, além das alega

ções escritas de defesa. 

115. Para exercer sua defesa com toda a amplitude, 

o defendente pede, em primeiro lugar, que sejam carreados pa

ra os autos todos os documentos em que se fundou o relatório 

final da CPI para incriminar o defendente. Aliás, os autos 

da CPI, segundo se depreende do oficio n. 01/92, de 9.9.92, já 

foram pedidos à Presidência da Câmara dos Deputados pelo emi

nente Deputado GASTONE RIGHI, Presidente dessa Comissão Espe-

cial, mas, ao que parece, ainda não foi atendido o pedido, 
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pois embora o requeresse ontem, 21.9.92 -- o advogado sig-

natário não pôde examiná-los, tendo·-se submetido, assim, ao 

constrangimento de defender seu eminente constituinte sem se

quer conhecer a prova acusatória. Caso venham a ser forneci

dos à Comissão esses elementos, requer o advogado, desde lo

go, nova vista dos autos por 10 sessões (art. 217, § 19, n. I) 

para os fins consignados nessa norma regimental (a defesa, ora 

apresentada, foi cerceada porque nao teve acesso aos documen

tos nos quais o relatório final da CPI se fundou, já que a de 

núncia buscou apoio nesse relatório). 

116. Para afastar as acusaçoes de tráfico de influên 

cia no govern9, nas quais a denúncia encontrou seu maior aleg 

to, o defendente indica a prova testemunhal, arrolando as 20 

.seguintes testemunhas, das quais 7 já foram inquiridas pela 

CPI, embora sem a presença do acusado ou de seu defensor: 

1 - Luiz Ribeiro Gonçalves, Diretor da CEME, 

que, segundo o empresário Takeshi Imai, o teria induzido a 

firmar contrato com a From Brazil (v. p. 63 do relatório); 

2 - José Maria da Fonseca, Diretor da From Bra 

sil, que seria representante de PC Farias e recebeu propina 

para venda de produtos 'ao Ministério da Saúde (v. f. 64); 

3 - Osires Silva, ex-Ministro da Infraestrutu

ra, que teria sido alertado por Motta Veiga por duas vezes so 

bre o esquema PC no governo (v. f. 71); 

4 - Eduardo Modiano, Presidente do BNDES, tam

bém citado por Motta Veiga como alvo de assédio por parte de 

Paulo César Farias; 
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5 - Antônio Carlos Alves dos Santos, Presiden

te da CEME, que disse ter sido indicado pelo Ministro Alcenir 

Guerra e não sofreu influência de PC (v. p. 81); 

6 - Bernardo Cabral, ex-Ministro da Justiça, 

que, segundo Sebastião Curió, teria presenciado entrega de di 

nheiro para sua campanha eleitoral da parte do acusado (v. f. 

88) ; 

7 - Alcenir Guerra, ex-Ministro da Saúde, cujo 

nome foi envolvido como membr~ do esquema PC; 

8 - Lafaiete Coutinho, Presidente do Banco do 

Brasil, citado no depoimento de Motta Veiga (f. 69); 

9 - Jorge Bornhausen, ex-Secretário de Gover

no, referido pelo Governador Roberto Requião, como tendo rece 

bido um dossier sobre as atividades de Paulo César Farias (f. 

79); 

10 - José Carlos Martinez, a quem o mesmo Go

vernador atribuiu a condição de intermediário na liberação de 

verbas da .CEF; citado também no relatõr~o como responsável 

pela Rede OM de Televisão .(f. 263); 

11 - Zélia Cardoso de Melo, ex-Ministra da Eco 

~omia, cujo depoimento foi resumido a f. 74/75; 

12 - Eduardo Teixeira, ex-Secretário Execu·tivo 

do MEFPi 
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13 - Cláudio Vieira, ex-Secretário Part~cular 

do Presidente; 

14 - Senador Amir Lando, relator da CPI; 

15 - Antônio Ermírio de Moraes; 

16 - Renato Jorge Sarti, Diretor da CETENCO; 

17 - João Santana, ex-Hinistro da Infraestrutura, 

sobre o caso PETROBRÂS-VASP; 

18 - Álvaro Mendonça, Presidente da CEF; 

19 - Deputado Paulo Octávio - citado no relató 

rio a f. 264 e excluído por carta do relator; 

20 - Luiz Estevão, avalista de empréstimo no 

Uruguai. 

117. Tão logo possa 1:~r vista dos autos completos -

inclusive quanto ao material da CPI -- o advogado signatário, 

se for o caso, requererá a renovação de perícias contábeis, ~ 

fotécnicas e outras, que se façam necessárias para esclare"cer 

os fatos. 

x. CONCLUSÃO 

118. O defendente está certo de que nao cometeu qua! 

quer 'dos crimes de respon"sabilidade que lhe são imputados, pois 

não procedeu de modo incompatível com a dignidade, a honra e 

o decoro do alto cargo que ocupa nem permitiu ou tolerou qual 
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quer infração a lei federal de ordem pUblica e tudo fez para 

reforçar o controle da atividade dos administradores públicos, 

como evidencia a relação anexa (doc. 1 ) . 

119. Caso o pedido de autorização venha a ser subme 

tido a apreciação da Câmara dos Deputados, espera o defenden

te que essa Augusta Casa negue a autorização para processá-lo 

por crimes de responsabilidade que jamais cometeu. 

120. Finalmente, declara o defendente que, se 

a ser alterado o rito procedimental por efeito de decisão da 

Suprema Corte, nova defesa será apresentada na oportunidade 

adequada. 

Brasilia, 22 de setembro de 1992 

P.p. l~~LJ~ 
~~sé ~uilherme Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 
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Desde os PriJneiros momentos do seu governo o Presidente da República 

empenhou-se na adoção de providências objetivando estabelecer melhores níveis de controle da 

atividade dos agentes públicos bem como nas relações da Administração PIlblica com os 

cidadãos: para tanto. baixou normas regulamentares e propÔs ao Congresso Nacional projetos de 

lei visando a estatuir procedimentos administrativos claros e objetivos para os seus próprios 

agentes no trato com a coisa pública, dentro de padrões racionais e modernos. bem como 

destinados a proporcionar ao cidadão amplo conhecimento e atuação na fISCalização das 

atividades do administradores. Normas outras também foram expedidas pelo Poder Executivo. 

em fonna de Decreto. ou de projetos de lei. encaminhados ao Congresso Nacional, que 

-aprovados e sancionados. trouxeram para a Administração instrumentos para coibir as fraudes e 

os procedimentos dolosos contra o Erário. 

Exemplo disso é de serem destacados os seguintes atos: 

I - Relativos ao controle dos procedimentos da administração pública federal para a 

aquisição de bem e de serviços: 

1) Decreto n° 99.252. de 14.5.90. que determinou a publicação. por extrato. dos contratos 

de publicidade ou propaganda; 

2) Decreto n° 99.257. de 17.5.90. regulamenta a pré-qualificação de licitantes nos 

processos para contratação de serviços de publicidade; 

3) Decreto n° 99.658. de 30.10.90. que regulamenta o reaproveitamento, a movimentação, 

a alienação e outras fonnas de desfazimento dle material; 

4) Decreto n° 30, de 7.2.91, que regulamenta dispositivos do Decreto-lei n° 2.300, de 

21.11.86, que dispõe sobre licitações públicas; 

5) Decreto n° 449, de 17.2.92, que institui o catálogo unificado de materiais e QUistemas 

integrados de registros de preços e de cadastros de fornecedores na-0 A:aIiillfis~ 

direta, nas autarquias e nas fundações; 
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6) Projeto de Lei n° 1.593, de 1991, encaminhado pela Mensagem n° 434/91, que dispõe 

sobre a tutela penal da regularidade das licitações e dos contratos da Administração 

Pública; 

7) Projeto de Lei Complementar n° 93, de 1991, que estabelece normas gerais de licitação 

e contratação e autoriza os Estados a legislar sobre questões específicas; 

n - Relativo à transparência dos atos administrativos: 

1) Decreto n° 347, de 21.11.91, que determina a utilização dos Sistemas SIAFI e SIAPE 

nO âmbito do Poder Executivo Federal; 

2). Decreto n° 436, de 28.1.92, que altera o Decreto n° 347/91; 

3) Decreto n° 518, de 8 de maio de 1992, qUe dispõe sobre a adoção, pela Administração 

Pública Federal, do modelo de referência para comunicação . e ,interoperação de 

Sistemas de Tratamento de Informação. 

Por esses Decretos deverão ser estabelecidos sistemas padronizados de informação na 

AdmiItili1;nlção Pública federal. 

m -Referente ao combate à corrupção administrativa, o governo adotou medidas efetivas como: 

1) aprovação da Lei n° 8.027, de 12.4.90, que dispQe sobre normas de conduta dos 

servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas; 

2) aprovação da Lei nO, 8,429, de ~.6.Q2, que dispõe sobre as ~ções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional; 

3) encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional, pela Mensagem n° 286, de 

20.7.92, que estabelece diretrizes pa,ra os ,Sistemas de Controle Interpp dos Poderes da 

União, organiza e discipliI)a o fun,c~opamento do Si~tema de Controle Interno e dos 

Subsistemas de Auditoria e Avaliação de Gestão e Administração Financeira e 

Contabilidade do Poder Executivo; 
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IV - Quanto à administração de pessoal: 

1) neste setor, foi sancionada a Lei que tomou o n° 8.112, de 11.12.90, criando o novo 

estatuto do funcionalismo público, que passou a denominar-se "regime jurídico único"; 

2) num enorme esforço entre os Três Poderes, foi acordada a adoção da isonomia salarial 

entre os seus funcionários, tendo sido aprovadas as Leis nOs 8.448, de 21.7.92, a Lei 

Delegada n° 13, de 27.8.92, e 8.460, de 17.9.92; 

v - n\a defesa do Tesouro Nacional, quando chegou-se à fúria das Medidas Cautelares, o 
governo adotou as seguintes medidas: 

1) baixou o Decreto n° 526, de 20.5.92, que dispõe sobre os procedimento~ orçamentários 

para pagamento, pelo Tesouro Nacional, de vantagens pecuniárias concedidas por 

decisões judiciais não transitadas em julgado; 

2) adoção da Lei n° 8.437, de 30.6.92, que dispõe sobre a concessão de Medidas 

Cautelares contra atos do Poder Público. 

Brasília. 22 de setembro de 1992 
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Brasília, 1 J de setembro de 1992. 

Excelent í ssimo Senhor 
Deputado Federal PAULO ocr AVIO 
Gabinete 645· Câmara dos Deputados 
BRASíLIA: .Q.E 

Conforme solicitaç2io de V.Ex!. revendo os trabalhos 
realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou 
denúncias contra o Sr. Paulo César Farias. os quais forma por mim 
relatados, verifiquei. que em momento algum.· foi detectado qualquer ato 
supeito ou desabonado.r em relação a V.Ex!. Não tendo sido, também, 
localizado qualquer pagamento feito através de cheques ou contas 
fantasmas ao Sr. Deputado Paulo Octávio. Razão pela qual a afirmação 
contida no último parágrafo da folha 263 do Relatório Final. nãú 
corresponde à realidade apurada. tendo sua inserção sido provocada 
exclusivamente pelos árduos trabalhos deste Relator. aliado com a 
complexidade dos fatos e exiguidade de tempo. 

Cordialmente, 

DECLARO, que a presente c6pia é reprodução fiel do 

original que se encontra em me~ poder. 

de setembro de 1992. 



Excelentíssimo Senhor 
Deputado Federal PAULO OCTÁVIO 
Gabinete 645 - Câmara dos Deputados 
BR.6.síu.4.: DF 
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Brasílio, 1! de setemblo de l~'~' 

Conforme solicitação de V.Ex!, revendo os trabalhos 
realizados pe1a - -Comi:>sâo-Parlamentar- - de-~nQuérilo-- que- apurou_ 
denúncias contra o Sr_ Paulo César Farias, os quai~ forma por mim 

. relatados, verifiquei. que em momento alqum, foi detectado qualquer ato 
supeito ou desabonador em relação a \/.Ex~. Não lendo sido, também, 
localizado qualquer pagamento feito através de cheques ou contas 
fantasm~~ ao Sr. Deputado Paulo Octávio. Razão pela qual a afirmação 
contida no último parágrafo da folha 263 do Relatório Final. não 
corresponde à realiaade apurada, lendo sua inserção sido provocada 
exclusivamente pelos árduos trabalhos deste Relatol, .aliado com a 
compiexidade dos f atos e exiguidade de tempo. 

Cordialm~nte, 
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR ODACIR SOARES 
NA COMISSaO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO QUE 
INVESTIGOU ATIVIDADES SUPOSTAMENTE ILiCITAS 
DE PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

I - PREAMBUlQ 

A In~âajar é o laposto tradicional qUer 
Inexoravelaent2 r devea pagar todos os 
governantes. Ea seu ~aaoso artigo NA 
Di~ama~ãonp onde verbera esse ~enõ.enor 
o incomparável RUY BARBOSA assla alude 
aos desvarios dos corsários da honra 
alheia: 

NDa altura. a que eles podem preten
der. teremos a medida. recordando os 
que de agressores pÚblicos recebeu o 
patriarca da liberdade na AmÉrica do 
Norte.Tais ~orami que Washington de
clarava se sentiria mais ~eliz mor
rendo. que continuando no Governo.A
cusado monstruosamente de ~raudar o 
tesouro. nivelado aos tra~lcantes 
mais vulgares pela imputa~io de ter 
assentado onde se assentou a capital 
para valorizar as terras de sua pro
priedade particular nas margens do 
Potomac. o primeiro dos americanos 
queixava-se de ter. passado vilipin
dios s6 cabiveis Na um Nero. a um 
criminoso not6rio. ou a um lar.pio 
vulgarN.Guando ele terminou a segun~ 
da'presidência. os 6rgãos oposicio
nist.s conclamaram que aquela data 
Ndevia ser de jubileu para 05 Esta
dos Unidos. Nunca houve Na~ão mais 
prostituída por um homemN disse um 
deles. do que a Na~ão americana ~oí 
orostituida por Washington. N 

Senhor Presidente. 
Senhores Parlamentares. 

o relat6rio do Senador AHIR LANDO. cujo 
tem ~24/B) divulgado ser~ apreciado amanhã pela CPI. É um documen 
visivelmente distorcido. eivado de erros e inverdades. baseado em ~ 
sas premissas e em interpreta~ies jur(dicas discut(veis. Não merec 

I 
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aprovaç:ão dos membros desta CPI. como demonstraremos no pr~~l'".t<,e _:' ... ~~~, 
em que alinhamos ~atos. 'dados e opiniies Jurídicas inqu~s~ 
que certamente se constituirão em lastro para a deliberaç:ão dos que 
integram o presente· 6rgio e. 16gicamente. do Congresso Nacional. do 
Ministério Público e da opinião pÚblica. 

Esta CPI ~oi criada para apurar alegaç:ies e indi
cios constantes de entrevistas de PEDRO COLLOR DE HELLO publicadas no 
~inal de maio ~ltimo. A Constituiç:ão estabelece que as CPI's sejam 
constituídas H para a apuraç:ão de ~ato determinado N

• Não havia este 
H~ato determinadoH e esta ~oi a primeira de uma s~rie de vezes em que 
a Constituiç:ão e as leis ~oram esquecidas ou contornadas Rara que a 
CPI pudesse chegar a seu objetivo real que era menos o de apurar fatos 
do que o de transformar-se em palanque eleitoral e instrumento de um 
processo ostensivo de luta pelo Poder. 

o seu alvo nunca foi PAULO C~SAR CAVALCANTE FA
RIAS. O objetivo dos que assumiram o controle das aç:ões da CPI"e. no 
seu ~inal. deram suporte e forma ao texto final' do seu Relator; era o 
de .alcanç:ar o Presidente da República. atingir-lhe na sua dignidade. 
embaraç:ar sua aç:ão pol(tica e administrativa. minar-lhe a autoridade 
e. por estas vias obl(quas. paralisar o processo de abertura. moderni
zaç:ão e desenvolvimento econSmico e social em que. apoiado em 35 mi
lhões de votos. FERNANDO COLLOR DE MELLO se engajou. sem hesltaç:ies. 
desde o primeiro momento. 

O Brasil não vai retroceder. O deficit público ~oi 
controlado; negociou-se ad(vida externa. acelerou-se o prOCesSO de 
desestatizaç:ão; acabaram os arti~icialismos dos controles de preç:os. 
eliminaram-se milhares de decretos. normas e ~reios burocr'ticos. pro
moveram-se avanç:os signi~icatlvos nas 'reas da educaç:ão. da sa~de e 
da previd&ncla. No campo institucional o Presidente manifestou seu 
apoio prévio à antecipaç:ão do Plebiscito que permitir' ao povo brasi
leiro. em abril pr6ximo. fazer uma opç:ão clara entre o parlamentarismo 
e o presidencialismo. abrindo espaç:o decisivo para a revisão constitu
cional que virá a seguir. FERNANDO COLLOR DE MELLO teve. inclusive. a 
cora~em de rever seus pr~prios atos redireclonando os passos do Gover
no. trocando quase integralmente seu Gabinete e reafirmando. com o su
porte de pessoas de notável saber e de prestígio incontestes. a sua 
opç:ão pela modernidade. pela renovaç:ão. pelo progresso. 

Foram arquivadas as soluç:ies heterodoxas. os cho
ques. as invenç:ões tecnocr'ticas que nunca deram certo e se consagrou 
a preval&ncia dos programas ~bvios. das soluç:ões s~rias. da anti-dema
gogia. 

A luta contra a in~laç:ão. coordenada agora por uma 
equipe que tem merecido acatamento e respeito nacional e internacio
nal. come~ava a dar seus frutos. O Congresso, caixa de ressonincia da 
Naç:âo. abandonava uma posiç:ão de relativa inércia - fundada na descon
fianç:a ou nos radicalismos políticos - para votar as grandes questões 
colocando o interesse pdbli~~acima de todas as outras demandas. 

retrocesso. os 
Os insatisfeitos com a mudan~a. os defens 

que sd sabem olhar prá tr's. estavam inconform 
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agiram em consequincia. Abriu-se a temporada das entrevista~~ 
~ão da CPI e de tudo o qUE veio depois. 

o Presidente nio ~oi atingido. A linguagem sinuosa 
do Relator nio foi suficientemente criativa para transformar em fatos 
concretos as abstraç~es de cert6~ depolmentos'colhidos. Nem conseguiu 
dis~arçar ou ~azer esquecer a ~orma ilegal e atabalhoada com que mem
bros da CPI se engajaram em uma in~til caça as bruxas cujos dividendos 
concretos se resumi~am nas manchetes dos dias seguintes ou nos Ncli
pes cuidadosamente orquestrados e estocados para aproveitamento pa
lanqueiro nesta fase de Nhor~rio eleitoral grat~itoN que precede as 
eleiçies municipais de 3 de outubro. 

o Presidente não ~oi atingido. Sua Excia., em todo 
este percurso. pautou-se por atitudes límpidas em que se colocava sem
pre a favor da apuração dos fatos. da busca da verdade, da punição dos 
culpados. Foi o que lhe fez dirigir mensagem a seus Ministros da Eco
nomia e da Justiça no início de maio, determinando o ingresso da Po
lícia Federal e da Receita Federal no cen~rio das apurações. Registre
se que. naquela data. a CPI ainda não ~ora constituída. Registre-se 
ainda que. de l~ at~ agora. as investigações do Poder Executivo Fede
ral contaram com a partlcipaçio do Banco Central e outras repartiçies 
p~blicas sem que partisse do Presidente qualquer gesto ou palavra que 
pudessem traduzir receio quanto aos procedimentos e, mais do que isso. 
podesse implicar em acobertamentos ou desvi~s de percurso em favor de 
quem quer que fosse. 

Não se chegou ao Presidente. Nestas semanas de 
trabalho da CPI e dos espasmos de uma cobertura jornalística devida
mente orquestrada pelos políticos revanchistas que estão por traz de 
tudo isso. o Presidente continuou cumprindo seus deveres de Estado e 
estimulando o seu Minist~rio e a Administra~ão Pdblica a nã6 se deixa
rem intimidar pelos ruídos. Mais do que isso. a n50 permitir que as 
hesitações e a in~rcia trans~ormassem uma crise política em um desas
tre nacional. 

o Relatório agora divulgado, tantas vezes anuncia
do como a peça que implodiria o Governo, ~ um texto menor. Não conse
guiu dar grandeza ou justi~icar certos procedimentos G: Comissão. Não 
conseguiu transformar em fatos concretos o que nunc~ passara de supo
slçao ou indício. Não deu legalidade nem legitimidade a docum~ntos 
acusatór~os e. de outra parte. falhou em sua tentativa de minimizar ou 
destruir documentos que contrariavam seus objetivos investigatórios. 

o objetivo da Comissão. como se evidencia no Rela
tório. n~o era ~r_-.r a v?rdade. Era ampliar a acusa~~o e comprová-la. 
no que fosse possfvel. Ou divulgá-la. se nio houvesse como comprov'
-la. Triste ~ ver que esta no~~o ~~li~ua da ~tica e do Direito tivesse 
a de~ende-la atj homens sjrios. inciusi~~ _~~~aados. 

de'" 
dos 

Vejamos alguns pontos: 

* A CPI f~z t'bula rasa do Nrespeito ~ pr'vacida
que ~ um direito constitucional. ,Com membros da CPI tr,p~for~~a
em invasores da privacidade alheia e em megafones da I amaçao, 

. I .,) ; 

li 
I., 
i 
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esqu~cidos foram os> pareceres dos Juristas que apontam entre~êlllili:.lSlli'V 
maiores das Comlssies os ~ue decorrem da publlca~~o dos seus t~ 
levando a descrédito público pessoas respeitáveis. sem pOSSibilidade 
de repara~~o. O sensacionalismo é incompatível com a seriedade nas in
vestiga~ões e disso a presente CPI demonstrou total esquecimento. 

* A CPI concentrou-se a investigar negócios 
culares para o que lh~ faltava suporte técnico e capacidade 
Quem investiga negócios particulares supostamente Ilícitos é o 
Judiciário e a CPI não poderia pretender substituí-lo. 

parti
legal. 
Poder 

* A CPI praticou inúmeros abusos de poder. em fa
tos que implicam em nulidade ati mesmo de algumas apura~ies legftimas. 
As normas do processo penal. que deveriam ter sido obedecidas Ce v for
malmente. teriam sido adotadas pela CPI), foram descumpridas seguida
mente. Neste sentido. a come~ar pelo HJuramentoH a cuja leitura foram 
obrigadas as testemunhas. só ocorreram ilegalidades. 

* O sigilo bancário foi violentado e desrespeita
do pelas mais variadas formas. Documentos assim obtidos. mesmo que pu
dessem lastrear suposi~ies ou indícios. não podem ser aceitos como 
provas. A não ser que a CPI tenha revogado o Código de Processo Penal. 
A observa~ão vale para todas as "provas" que foram obtidas por meios 
ilícitos. E não foram poucas. na presente CPI. 

* O princípio da independência dos poderes impe
dia a CPI de convocar o Secretário-Geral da Presidência da República. 
Ao ser inquirido sobre fatos que o depoente só poderia conhecer em 
razão de suas fun~ies estava. de acordo com o 'artigo 207 do Código de 
Processo Penal. proibido de depor salvo se. liberado pelo Presidente 
da República. quisesse faze-lo. Ao invés de alertar o depoente sobre 
esses fatos a CPI obrigou-o a prestar Juramento e fez amea~as. men
cionando a pena de reclusão. para a hipótese do depoente negar ou ca
lar a verdade. 

* No caso das secretárias. também submetidas a 
Juramentos e amea~as de penas de reclusão. a CPI desconheceu que a 
proibi~ão de depoimento era decorrência imperativa da profissão e da 
natureza do trabalho que elas exercem. As secretárias são depositárias 
de assuntos sigilosos e confidências no âmbito pessoà! e do trabalho. 
tanto. ou mais. que os advogados. os médicos e os enfermeiros. Secre
tários e secretárias só podem depor sobre assuntos ligados às suas 
atividades se desobrigados pela parte interessada. como preceitua o 
artigo 207 do Código de Processo Penal •. 

* A alia i OI'" part e das t est emunhas da CP I só foriiull 
convocadas porque haviam veiculado pela imprensa propósito de incre
mentar as acusa~ies. Estas c i rcunstânc i as ret i ralll das testemunhas a 
credibilidade e a Isen~ão necessárias a validar suas declara~ies. como 
se viu nos depoimentos em que certas testemunhas se colocaram como 
promotores. como auxiliares da acusa~ão. sem que a dire~ão da CPI se-
quer lhes fizesse uma só advertência. Registre-se. ainda. no rta-
mento das testemunhas. que uma delas. o Governador ROBERTO 110 
inci~iu em crime de desacato ao fazer uma peti~ão para que H S 
z i asselll as pen i temc i ár i as". o que mereceu apenas uma censura 
sidente da CPl., 
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* As provas orais colhidas pela CPI não têm valor 
Jurídico. O simples Fato-de as testemunhas saberem. antes do depoimen
to. o que disseram depoentes anteriores. já inutiliza as suas declara
~ies. ~ fato notdrio"~ue a CPI estimulou este tipo de divulga~ão pela 
mídia. abrindo inclusjve as suas portas para transmissies diretas do 
r~dio e da televisão. A incomunicabilidade das testemunhas deveria ter 
sido assegurada ao menos no recinto da CPI. o que. evidentemente. es
teve longe de ocorrer. E o Ninteiro teor- dos depoimentos foi ampla
mente distribuído a todo tipo de solicitante. E. mais ainda. publicado 
em todo Bras! 1. 

* As provas documentais também estão. na sua 
imensa maioria. comprometidas ou invalidadas. Várias delas. como as 
ligadas ao si6tema bancário. foram obtidas por meios ilícitos e o ar
tigo 59. LVI. da Cons~itui~ão Federal. não considera tais provas ad
missíveis em qualquer tipo de processo. O C6digo de Processo Penal 
apenas refor~a esta preliminar Jurídica. 

* Os exames grafotécnlcos e os laudos anexados ao 
inquérito da CPI não podem. também. ser aceitos sem contesta~ão. O 
Juízo pericial em pe~as deste tipo. especialmente. se apoiado e~ cd
pias xerográficas. t~az uma eficácia probatdria apenas limitada. não 
oferecendo urna posi~ão c~nclu6iva insofism'vel. 

* Por cima das váriaa nulidades. das quais men
cionamos apenas algumas. o trabalho da CPI e. especialmente. o seu Re
latdrio Final. revela um Nclima de devassaN absolutamente inaceitável 
para a c~nsciêncla Jurrdi~a dos brasileiros. Já que contraria o texto 
da Constitui~~o e de indmeras leis brasileiras. além de passar ao lar
go da Declara~âo dos Direitos Humanos que o Brasil ajudou a redigire 
orgulhosamente subscreveu nas Na~ies Unidas. 

* A índole difusa das acusa~ões aventuradas con
tra o principal acusado €. posteriormente. a uma série de outros no
mes incluidos nos trabalhos. impediu a CPI de comprovar fatos especí
~icos e concretos que caracterizassem extors~o. corrup~ão ativa ou ex
plora~ão de prestígio. com,o era de seu propdsito. Acusa~ões. muitas. e 
nenhuma cgIllProva~ão. aceita legalmente. " 

* A partir principalmente do depoimento de FRAN
CISCO ERIBERTO. em iQ de Julho. a CPI não mais investigou o suposto 
tráfico de influência e participa~ão irregular na libera~âo de verbas 
p~blicas. que eram os objetivos de sua atua~ão. Agora o objetivo. era. 
claramente. o que aparecia de forma obscura desde o início: desviar as 
atençies para a ·Casa da DindaN• na esperan~a de coletar dividendos 
polfticos. subvertendo os propdsitos do Congresso Nacional que não 
lnstituiu comissão alguma para investigar o Presidente da República. e 
sim sobre o ~aso ·PC·. 

* Este desvio das investiga~ões. marcado inclusi
ve pelas indaga~ões sobre os depdsitos na conta da secretár" ANA HA
RIA: t inhalll o inequívoco propósito de vincular o President ~-;-RePd
bllca ~s alegadas transgressões de PAULO CÉSAR FARIAS. O qu se viu 

~f 
~------
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então foi uma verdadeira devassa em que tudo valia. legal D~ le~~ 
mente. desde que se pud~sse chegar ao Presidente. Esta arre.~~õd~c 
cl1usadora de grandes dar.\.'Ós morais. não foi justificada pelos fatos C'? 

nio tem o respaldo. nem da Constitui~ão nem d.s leis do País cuj~s 
te>:tos a CPI não tem pod~~es de mudar. 

* Estes fatos supostamente apurados contra o Pre
sidente mesmo obtidos de forma unilateral e de nenhuma legalidade e 
constltuc.ionalidade. nãljP possibilitam a abertura do processo de IM

peachm~ntí que. como afinal se revelou. constituía-se no objetivo 
.aior dos que vieram a controlar e manobrar a CPI. Para que isso pu
desse ser cons í derado. p~ra que o .HifllPtréfChment H pretend i do de i xasse de 
ser apenas uma manobra polítlco/eleitoreira. como é.o caso. seria ne
cRssário a prova. sem qualquer dúvida razoável. de qUe o Presidente d~ 
República traiu as responsabilidades do cargo. cometendo crime que o 
Incompatibilizasse com o exercício de seu mandato. 

* E mais: Só com a caracteriza~ão de que o in
diciado PAUL~ CáSAR FARIAS. objeto legal das apura~iesv tenha cometido 
realmente o~ crimes que lhe imputam. tornar-se-ia possível estabelecer 
qualquer rela~ão de causalidade entre estes alegados delitos e o Pre
sidente da RepÚblica. Só com a conTirma~ão dos delitos de PAULO CmSAR, 
de forma inconteste. é que se poderia indagar se teria havido ajuste. 
deter~ina~io. instlgaGio ou auxrlio. por parte do Presidente da Rep~
bllca, únicas circunstâncias que. pelos institutos da co-autoria e ~a 
participa~io. pOderiam vinc~lá-lo aos supostos crimes do referido em
presár ia. 

* Voltando indevidamente na dire~âo do Presiden
te da RepÚblica a sua aGia inquisitorial. a CPI emaranhou-se em seus 
próprios tentáculos e acabou nio apurando. de Torma completa e decisi
va. um só dos Tatos delituosos alegados contra os vários nomes acusa
dos no volumoso processo., 

* Ficou claro que só com uma análise da origem 
dos fundos que aparecem no processo em uma volumosa exlbi~io de che
ques e documentos é que se poderia. efetivamente. definir as rfõ:sponsa
bilidades. criminais de PAULO C.SAR FARIAS e de outros nomes citados. 
ent re os qua i s os de ClÁUD,IO VIEIRA. ANA ACIOl Y. ROSINETE. ETC ••• Est a 
origem não Toi pesquisada. para surpresa e decep~ão'dos que. como o 
signatário. Esperavam uma resposta isenta às ansiedades da Na~io que 
exige a apura~ão e. mais do que isso. a verdade que permita a puni~âo 
Inequívoca dos verdadeiros culpados. 

* Não se encontra nem no Hdossi~ff da CPI. nem nas 
transcrl~ões dos depoimentos. nem nos documentos divulgadOS e. agora, 
no Relatório do Senador A"IRLANDO. nada que possa caracterizar crime 
comum ou crime de responsabilidade por parte do Presidente da Repúbli
ca. únicas hipóteses que tornariam viável. no Tórum próprio. o início 
de um pro·cesso de NilllPeachlllent N

• Ao tentar caracterizar estes supostos 
delitos do Presidente. ou ao b~scar vinculaGio do Presidente 
mes que teriam sido cometidos por terceiros. a CPI consegui 
promover o escândalo. Embora intentasse conspurcar a image 
mandatário. nio poderia JustiTlcar contra este a pro-
cesso algum. 
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* A infimla • o imposto tradicional que. lnexora
velnlente. deveol pagar todos os governantes. Embora o "impeachltlent" se
ja um processo polrtico. nio pode ele ~undar-se em conjecturas e. mui
to menos. em infâmias e a~ies difamatórias. 

* É oportuno lembrar que antes mesmo da eclosão 
do escândalo envolvendo PAULO CÉSAR FARIAS. o Presidente da República 
j~ demitira a maior parte do seu Ministirio e afastara inúmeros cola
boradores do primeiro escalão de Governo. incluindo todos os prepostos 
que colaboraram para sua elei~ão. Era uma reiterada demonstra~ão. ca
bal e incontestável. de seu propósito de governar sem a influência de 
amigos ou parentes. de tratar a coisa pública com pessoas de tradi~ão 
e imagem Ilibadas nas áreas da polftlca. da economia e da adminlstra
~ão pública. Basta uma análise destas trocas de administradores para 
configurar que o Presidente não participava de esquema algum de enri
quecimento ilícito ou de favorecimento a pessoas de suas rela~ies. 
Tanto € assim que as irregularidades porventura alegadas ou denuncia
das. antes mesmo da CP!. não contavam com 5uaaprova~ão e. pelo con
trário. foram objeto de apuruçies e investiga~ies determinadas justa
mente pelo Chefe da Na~ão. 

* Esta j:>llstura it i ca do Pres i dente FERNANDO COL
LOR se IlIanteve rntegra e Tol ainda lIIais ressaltada no desenrolar da 
cr i se derl agrada pel as ent re:'v st as de seu i rmao PEDRO. Ant es DleSIllO da 
CP! tel~ sido criada. já o P!"e~,ldente determinara a seus Ministros da 
Justi~a e da Economia a ablriura de inqu'ritos no illlbito da Polícia 
Federal e da Receita Federal, Justamente para apurar as vagas denún
c i as apresentada5. O Govern~' ~'lIl!'z recomenda~ões no meslllo sent I do junto 
ao Banco Central. ao DAC e;a !1!Jltras I"eparti~õlrs; públicas e. instalada 
a CP!. determinou a todos o~ f:l1>calões do Poder Execut Ivo o má)cilllo de 
coopera~io com a tarefa invest gatória do Congres;so. Em tod~ este pro
cesso. a isen~ão e o decor~ '~sidencial ficaram patentes e nao há um 
s6 membro do Governo ou ~uncionário de qualquer eSCala0 que possa ale
gar qualquer constrangimento por parte do Presidente. seja em defesa 
de ex-amigos ou auxiliares. seja na prote~io de parentes próximos. se
Ja na sua própria defesa. Só age assim quem confia nas institui~õesp 
no direito e na justi~a. Só age assim quem não tem culpa a esconder. 

Senhor Presidente da CP!. 
Senhores Parlamentares. 

Não há como concordar com o Relatório apresentado 
pelo Senador AHIR LANDO. Não há como silenciar diante dos desvios pro
cessuais e normativos que marcaram boa parte das atividades desta CP!. 

ros. no 
isenta e 
atiaqD.\i. 

Há que lamentar que o justo anseio dos 
sentido de que o Congresso Nacional realizaria uma 
definitiva. esteja frustrado pela forma como se 

brasilei
apura~ão 

encaminhou 

N~o adianta agora o Sen~or Relator lembrar que es
ta Comissio como. ademais. as Comls oes .e Inqu€rito em geral - não 
tinha. como nio tem. competência par jhl r. Não nos cabia julgar e 
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sim. apenas apurar. E apurar blitRl. para que os eventuais deI i~C"S.e 
autores pudessem soer enc·aminhados ao Mireistérlo Público. para ~ 
vldências cabíveis. E. se ~osse o caso. para que os ~atos apurados pu
dessem servir de base a outras providÊncias do mundo político e da ci
dadania. O que a CPI procurou transmitir ao público. em a~ão promocio
nal & eleitoreir~. foi a de que se tratava de umcirgio supremo. com 
todos os poderes sobre o bem e o mal. e com a capacidade inequívoca de 
~azer chover. Enganado ~oi o povo. lamentavelmente. E o "mea culpa" 
que detectamos nas entrelinhas do texto do Relator não corrigem o mal 
produzido. . 

Não conseguimos entender como o Relator referenda 
e busca "legalizar" as atividades das ·subcomissiesN que foram sendo 
criadas no percurso. totalmente fora das normas legais e regimentais 
que presidem as a~ies das CPI's. Multo menos conseguimos elpli~a~ies 
para· a participa~ão nos trabalhos da CPI. principalmente na quebra do 
sigilo bancário. de parlamentares que sequer eram ~uplentes e que. co
mo "voluntários". se tornaram notórios pelo atabalhoamento de suas 
atividades (em que não faltou. inclusive. erro de soma). e pela perma
nente busca da mídia para transformar suas Natividades" em instrumen
tos eleitorais voltados para o próximo 3 de outubro. 

O caminho do Inquérito e de seu Relatório é o ar
quivamento. Não que isso signifique passar uma borracha por cima de 
uma série de fatos surgidos nestas semanas e que. realmente. preocupam 
a cidadania e entristecem a Na~ão. Os Inquéritos da Polícia Federal. 
do Banco Central e do DAC. para citarmos apenas os prinCipais. estão 
avan~ando e certamente apurarão a verdade. O zelo com que os ~uncioná
rios pÚblicos estão realizando seu trabalho contrasta com os ruídos 
com quê os representantes do Congresso procuraram agir nesta CPI. Te-· 
mos certeza de que, desta vez, os fatos serão exaUstivamente analisa
dos. no cumprimento ~a lei. e apesar do nível de justo sigilO com que 
prosseguem as inYestiga~ões (que contraste!)~ temos a certeza de que 
haverá acusa~ies concretas e indiciamentos ~uridicamente consistentes. 
A Na~ão. decepcionada com esta CPI. espera que. afinal. surjam os ver
dadeiros culpadOS. Para que haja puni~ies, a serem definidas no âmbito 
da Justl~a e não nas manchetes dos Jornais. Para que a condena~âo dos 
culpadOS não seja apenas um fato moral mas tenha o peso ~a lei. Para 
que. afinal. 05 que agem com seriedade e dignidade não : ossam mais 
alegar que.a impunidade está sendo consagrada no País. 
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11 DA TENTATIVA fRUSTRAPA DE yINCULAR o PRESIDENTE 

Fazendo tábula rasa da limitação constitucional 
qu~ a obrigava a rEstringir-se ao fato determinado. ou seja. à apura
ção do que -foi imputado a PAULO CÉSAR. a CPI rompeu todas as barreiras 
da lEgalidade. culminando por::.incluir o Presidente da República. em 
SEU relatório. a pretexto de que ele. sabendo ou devendo saber das 
atividades do indiciado. bem como recebendo proventos cuja origem nao 
se apurou. teria cometido crime comum e crime de responsabilidade. 
Tais crimes. embor. não tipificados. como seria Indeclinável. consis
tiriam na alega~ão de que o Presidente da República teria sido omissa 
no cumprimento de seu dever de "zelar pela moralidade públ~ca e de im
pedir a utiliza~ão de seu nome por terceiros para lograrem enriqueci
mento sem causa. ensejandO que práticas à margem da moral e dos bons 
costumes pudessem ser perpetradasN

• Entretanto. dos autos não consta 
depoimento algum no sentido de que o Presld~nte da República tivess~ 
conhecimento da Invoca~ão de seu nome. em qualquer transação ilícita. 

Prosseguindo em suas Imputações SUbjetivas. con
clui a CPI que: "os -fatos descritos anteriormente cOhtrariam os prin
cípios gravado.!! na Constituição. sendo incompatíveis com a dlgnidadl!. 
a honra e o decoro do cargo de Chefe de EstadoH

• Ora. sabendo-se que a 
CP! vem sendo assessorada por inúmeros juristas. que não poderiam ig
norar princípios elementar-es de hermenêutica. bem como as leis penais 
e processuais penais. torna-se evidente que suas incursões em domínios 
que lhe estavam expressamente vedados. seus abusos de poder e até mes
mo a absurda incriminação de -fatos penalmente atípicos. obedeceram ao 
evidentíssimo propósito de -fornecer munição subversiva àqueles que. 
repudiados nas urnas. pretendem empolgar o poder através de expedien
tes burocráticos. inquinados de malícia. suspeição e parcialidade. 

Lendo-se o relatório. na parte relativa ao Presi
dente da República. veri~lca-se qúe. excetuada a questão dos depósitos 
bancários. cuja licitude. aliás. ~ol demonstrada no próprio inquérito. 
nEnhum fato gbiEtlyo foi devidamente apontado. Embora tumultuasse o 
País durante mais de dois meses e revolvesse. inquirisse dezenas de 
test'emunhas e Invadisse os arquivos de bancos e repartições públicas. 
a CPI não conseguiu apurar ~ato algum capaz de incriminar o Presidente 
da República. DepOis de retratar o indiciado PAULO CÉSAR como um ~
lionatário qUE alardeava prestígio para extrair dinheiro a troco de 
nada. Como teria ocorrido com os empresários que pagaram -fortunas por 
meras consultas. pretende a CP! envolver o Presidente em toda essa co
média. como se o indiciado não pudesse ter agido por conta própria e 
não fossem os empresários os principais responsáveis pelos prejuízos 
que teriam so-frido. 

Antolhada por seu pecaminoso desígn 
Presfdente da República. a CP! acabou ~avor€cendo o p 
SAR. porque deixou de apurar o que seria absolutament 

'de atingir o 
o PAULO Cai
ispe:nsávIlI. 
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ou seJa. se seus recursos financeiros proylnbam dos cofres 
Ao contrário. perdeu-se na' Investiga~ão do ~ e nio da Qrl9gm~ 
recursos. apurando apenas. e ainda assim no campo dos negócios priva
dos. que PAULO CÉSAR. "fazendo pra~a da amizade e prestígio junto ao 
Senhor Presidente da República obteve vultosa quantias com a venda de 
servi~os inexist~ntes~. Na caso ao Calar. mais adiante referido. a 
Condessa de La Motte. tamb~m "fazendo pra~a da amizade e prestígio" 
com Maria Antpnieta. conseguiu que o Cardeal Roban adquirl5se. em nome 
da Rainha. e entregasse • estelionat~ria. um colar de brilhantes. de 
~re~o tão elevado que o tesouro real não tinha dinheiro para comprá
lo. Nesse caso. o Cardeal estava de boa f~ e foi logrado. No de nossos 
empresários. porém. teria havida apenas um caso típico de tprpRza bi
lateral ou dupla torpeza. que não merecia sequer ser apurado. 

Desprezando totalmente a lógica das provas e dos 
prinCIPiaS fundamentais do Direito Penal. a CPI acreditou que investi
gando o que PAULO CÉSAR fazia com seu dinheiro seria o mesmo que com
provar a sua prigR. ilícita. N~o h' ddvida de que o enriquecimento sd
blto. ressalvadas as hipóteses de heran~a e pr~mio loterico. indicia 
crime. Mas. como n~o h' presun~~o de culpa. a origem delituosa do en
riquecimento tem de ser comprovada. No caso ~a CPI. como lhe era de~e-
50 invadir negócios privados. for~oso seria comprovar que os dinheiro~ 
de PAULO CÉSAR saíram ilicitamente do erário. No particular. porém. 
nada ~oi ~eito. Se ele ~xtorquia. corrompia ou explorava prestígio. 
seria indispens~vel apurar a quem. no âmbito da administra~~o pdblica. 
ele extorquiu. corrompeu. ou vendeu fuma~a. Depois de feita essa prova 
~ que se pOderia indagar ~ ele agia em nome do Presidente da Repdbli
ca e por este autQrj,ado. 

Embora, n~o ousasse tjplficar o que, de modo gené
rico~ alegou contra o Presidente da República. infere-se do Relatório 
que a CPI pretendeu atribuir-lhe o crime comum de corrupçãp·passiva e 
o crime de responsabilidade que a Lei 1.079. de 10/4/1950 (revogada 
pelo art. 85. § único. da Constitui~~o). definia aleatoriamente em seu 
art. 9Q. inciso 7Q. Nenhum outro pode o jurista extrair. em tese. da
quele inconsequente aranzel. Has. como lecionam os doutos. nio se pode 
imputar a prática de cprrup,ãp passlya_ sem Indicar o ~ que a inte
gra. Talvez porque o art. 317. do Código Penal. assim defina aquele 
delito: "Solicitar ou receber. para si ou para outrem. direta ou indi
retamente. ainda que fora da fun~~o ou antes de assumi-la. mas em ra
zão dela. vantagem indevida. ou aceitar promessa de tal vantagem". en
tendesse a CPI que ele seria aquilo que nenhum penalista pode admitir. 
ou seja. um crime sem ~. positivo ou negativo. Se houvesse consulta
do os mestres. n~o teria invocado. ainda que indiretamente. a hipótese 
de cprrupçãp passiya_ 

Sobre o tema. a unanimidade entre os penalistas é 
eloquente. como as li~ões abaixo evicenciam= 

HUNGRIA (obr. cit •• v. 369): 

a que a corrup~ão se 
da competência do 
deve estar compreen-
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são Paulo. 1972)= 

p. 103. Rio. 1959>= 

~ -:J:SPECt~es dido nas suas específicas ~v 
funcionais. pois,só neste caso pode de
parar-se com um dano efetivo ou poten
cial ao regular funcionamento da admi
nistraç:âo". 

HAGALHÃES'NORONHA ("Direito Penal". v. 4Q. P. 267. 

"A retribuiç:âo contém Um elemento obje
tivo e um subjetivo. isto é. sob o as
pecto subjetivo. é necessária a vontade 
que assinala. à coisa. que à outra 
utilidade. a destinaç:ão ,especifica de 
rRtribuiç~o. enquanto que sob o ponto 
de vista objetivo dgvg haver rglação 
entre o ato executado ou a executar e a 
coisa ou utilidade. pelo menos uma pro
porç:ão mínima entre eles". 

BENTO DE FARIA ("Código Penal Brasileiro. v. VII. 

"Conforme se evidencia o a.!;.g, há de ser 
do ofício. quando omitido. demorado ou 
praticado com infraGão do dever funcio
nal. e não contrário ao prÓprio ofício. 
(Grifos do autor) 

HELENO.CLÁUDIO FRAGOSO ( "LiGões de Direito Penal. 
v. 4Q. P. 913. São Paulo. 1959): 

Aires. 1970): 

HA aGio deve necessariamente relacionar
-se com o exercício da funGio pdblica 
que o ag~nte exerce ou que virá a exer
cer (se ainda não a t'iver assumido >. 
pois é próprio da coyyupç:ão que a van
tagem seja solicitada. recebida ou a
ceita em trgca de um ato de oficio". 

SOLER (HDerecho Penal Árgentino H• v. V. P. 160. B. 

HPara que exista cohecho, es preciso que 
éste corresponda a un acto relativo a 
las f'unciones: acto de la competencia 
Funcional y territorial, esto es, regu
larmente possible o debido de parte deI 
Func i onar i OH. 

HANZINI (HTrattato di Diritto Penale h
• 

p. 183. Torino. 1950): 
v. 52. 

I 

hLa tutela 1~n~le e diretta ad 

eh~ i PU "fI .meiali o 91 i 

impedire 
impiega-

I 
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ti incaricati di pubblico S~ZiD~~ 
cettino retribuzioni non dovu ) ~~ -
ttj de! lora ufficia, sfruttando e umi
liando in tal modo le mansione e la 
qualità dE' cui sono rivestiti//. 

HEI acto que: real ;za E'l oficial públ ico 
com miras dE' lucro, si no dE'bia reali
zarsE' o debia SE'r gratuito, tiE'ne que 
SE'r una de los inherentes aJ cargo 
desempenado //. 

SAHTORO (ffManuale di Diritto PenaleP
, v. II.p. 288 

Tor ino. 1962): 

-La retribusione. data o promessa. deve 
ri~erirsi ad un atto di u~~!cio compiu
to o da compersi. Fra 1 'una e 1 'altra 
deve esistere rapporto di causalit.-. 

PANNAIN (UI Delitti dei Pubblici UfficiaJi contro 
la Pubbl ica AmministrazionE'H. p. 129. NapoJ i. 1966): 

H(JueJIo che i:- importantE' precisare à chE' 
~empce, tanto neIla corruzione jmpro-
2LLa. come in quelJa propria viene: in 
considerazione un atC"a di uffjcja.NeJJa 
curruziane impropria si mira ad un atto 
di ufficio contrario ai doveri deI me
desímo, oppure alIa omissione o aI ri
tardo di un atto di ufficio conf'orme ai 
doveri deI 1I1édesimo//. (Grlfos do autor) 

Leia-se mil vezes o relatório e não se verá. em 
trecho algum. qualquer referincia a um ato seguer. comissivo ou nega
tivo. que o Presidente da Repdblica haja praticado ou deixado de pra
ticar. -para que contra ele se pudesse eSgrinlir o delito ele ccu=rllpc:ãQ 
passiva. Não basta alegar. aliás gratuitamente. como faz a CPI. que 
ele teria descumprido o dever de Himpedir a utiliza~ão do seu nome por 
terceirosH• porque isso não i crime. Para que essa imputa~~o tivesse 
relevância juridico-penal. seria indeclinável que se indicasse? ~
da casp particylar. de índole criminal. o at..a. que ele praticou ou 
deixou de praticar. para que o crime se consumasse. E n~o vale argu
mentar que na hipótese de omissão esse pressuposto seja elescartável. ~ 
li~ão categórica de SOLER (obr. e v. cits •• p. 161) que: 

"EN EL CASO 
-SE A LA 
DEBIDO 
BASTA.'" 

.Oi 

E OHISSlõN v DEBER~ ATEHDER
X TENCIA DE UH ACTO CONCRETO 

INEGLIGENCIA GENERICA NO 
t 
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Quanto à outra hipótese. ou seja. a de '~aver o 
Pres i dente da Repúb 1 i ca prat i cado cr i me de responsab i 1 i dadf:',. ja'" +'0 i 
exaustivamente demonstrado que o País vive. no particular. umà~+'ase de 
êUl0ml~~. uma vez que a l.;onstltul!;ao. em seu art. 85. paragra+·~unlco. 
tornou sem efeito a legisla!;ão ordinária anterior (Lei 1~79. de 
10/4/1950>. tanto na parte processual como na.substantiva. MCH:mente 
nesta última. porque o princípio nullum crimen sine lege. que ~ c~none 
constitucional. não admite a ultra-atividade de dispositivos 'que a 
prdpria Constitui!;ão. rompendo com o passado e editada para renovar. 
considerou obsoletos. ao ponto de dispor que os crjmf:s df: respgnsabj-
1 Ldade serão definidos por lei ordinária at~ o momento não promulga
da. Mesmo que tal lei esti~esse ainda em vigor. não se poderia Jamais 
aplicar. em caso algum. o s·eu. art. 9Q. inciso 7. porque sua inadmissí
vel elasticidade atropela tamb~m o princípio nullu01 crimE'n sinE' lE'ge. 
que pressupie defini!;io concreta. objet~va. insuscetível de incha!;ão 
arb itrária. 

Se o indicado PAULO C~SAR. vendendo fuma!;a. conse
guiu enriquecer com o dinhetro de empresários. não há como se possa 
lamentar o castigo dos pe~dedores. uma vez que na torPEza bilatEral Ou 
dupla torpg;;;a. ambas as partes perseguenl lucros Ilícitos. conforme 
constatou o Relator. sem. entretanto. fazer referência a esses fatos 
nas suas conclusões. Tenta envolver o Chefe da Na!;ão gratuitamente. 
nessa hilariante COIJIE'dy of' Errors é. sem dúvida. uma clamorosa indig
nidade. um expediente ridículo e abominável. 

é tamb~m da mais alta relevância observar que a 
CPI. malgrado sua fúria acusatória. Dã~ consEguiy imputar ao Presiden
t~ da Rep~blica a prática de qualquer ato df: ofício passível de censu
ra ou incrimina~ão legal: Tudo que contra ele. abusivamente. se pre
tendeu arregimentar. refere-se a assuntos privados. absolutamente es
tranhos ao exercício de seu elevado cargo. Portanto. nao poderiam ja
mais ser objeto de investiga~ao. porque a CPI nao foi constituída para 
tal efeito e porque a Constitui!;ão. em seu art. 86. § 4Q. dispõe ini
ludivelmente que: NO Presidente da República. na vigência de seu man
dato. não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de 
suas funçies". Essa proibi~ão terminante. claríssima e imperativa. de
veria ter bastado para que a CPI não incursionasse em assuntos estra
nhos à sua cOMPetênCia e cuja apura~ão seria juridicamente inútil. 
Mas. como todos viram. o objetivo da CPI não era servir aos Interesses 
nacionais. e sim. Muito ao contrário. à auto-promo!;ao. ao escândalo. à 
difamação.' em suma. à inadmissível usurpa~ão de direitos. 
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UI DO ""RUO 

Através do Requerimento nQ 52/92. subscrito 
por Deputados Federais e S,~nadores. -foi cl~iada uma Comissão Parlamen
tar Mista de Inquérito. destinada a "apurar -fatos contidos nas den~n
clas do Sr. PEDRO COLLOR DE MELLO. relativas às atividades do Sr. PAU
LO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS. capazes de con-figurar ilicitude penal". 
Tai~ den~ncjas. como consta do mencionado requerimento. envolvem as 
hipóteses de trá-fico de in-fluência para a obten~ão de vantagem ilíci
ta., ~participa~ão irregular sobre a libera~ão de verbas p~blicas" e 
sonega~ão -fiscal. Estribou-se o aludido requerimento em "sucessivas 
entrevistas a Jornais. revistas. emissoras de r~dio e televisão". con
cedidas pelo citado PEDRO. especialmente em declarac;:ão publicada pelo 
"Jornal do Brasil N

• de 18/5/1992. e em reportagem da revista ·VeJa", 
edic;:ão de 27/5/1992. ambas da mesma fonte. Nessas publicac;:ies. o en
treyistado reTere-se a um esquema de enriquecimento ilícito que. por 
sua amplitude e indeterminac;:ão. Jamais poderia ser comprovado por um 
6rgio e-fêmero e de atribuic;:~es limitadas. 

Na espécie. o prazo para o encerramento das 
lnvestigac;:ões foi fixado em 45 (quarenta e cinco) dias. sendo certo 
que oimbito de atua~ão das Comissões Parlamentares de Inquérito é ri
gorosamente limitado pelo art. 58. § 3Q. da Constituic;:ão Federal. que 
assiol dispõe: 

NAs comissoes parlamentares de 
inquérito. que terão poderes de inves
tigac;:ão próprios das autoridades Judi
ciais. ilém de outros previstos nos re
gimentos das respectivas Casas. serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pe
lo Senado Federal. em conjunto ou sepa
radamente. mediante requerimentos de 
um terc;:o de seus membros. para a apura
c;:;o de -fato determinado e por prazo 
certo. sendo suas conclusões. se ~or o 
caso. encaminhadas ao Hinistirio P~bli

que promova.a responsabilidade 
.'minal dos in~ratores.H 
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Por seu turno. obedecendo ao Pacto ~. 
os Regimentos Internos" da Cimara dos Deputados e do Senado Federal 
(arts. 35 e 145. § 1Q. re.-spectivamente). também restringem ao fato de:
tgrminado. a competincia das Comiss;es Parlamentares de Inquérito. em 
sua fun~io apuradora. Essa limita~io. aliás. já aparece na Constitui
çio DE 1984 E. embora ómlssa a dE 1937. voltou a constar na de 1946 e 
da de 1967 e sua Emenda nQ 1. de 1969. Também a Lei 1.579. de 
18/3/1952. em seu art. 1Q •• estabelece qu«: 

NAs comissoes parlamentares de inquéri
to. criadas na forma do art. 53 da 
Constltui~io Federal. terio ampla a~io 
nas pesquisas destinadas a apurar os 
fatos determinadps que deram OrigeM ~ 
sua forma~io.N(Grlfos acrescidos) 

Discorrendo sobre o tema. esclarece PONTES DE 
MIRANDA ("Comentários ~ Constitui~io de 1967. com"a Emenda nQ 1 de 
1969#. t. 111. p. 49. 2a. edi~io). que: 

"A investigaç;io,somente pode ser sobre 
f'ato determinado. ou. em consequincia. 
sobre f'atos determinados que se enca
deiem~ ou se seriem. O estado permanen
te. em que se aponte. e.g.. insolvên
cia. comércio ilicito. é fato determi
nado; porém é preciso que se diga qual 
é. Se. por exemplo. alguma empresa de 
servi~os ao público está a cobrar pre
~os mais alto~ do que o pre~o fixado.há 
fatos determinados. que se repetem.mais 
ou menos frequentemente. Se o banco 
está a cobrar. por fora. Juros ilegais. 
há fatos determinados. que se repetem. 
mais ou menos frequentemente. Se o Go
verno está a emitir sem lei. há fato 
determinado: ar. determinou-se fato. que 
pode ter sido único. ou ter-se repetido 
(pluralidade de. fatos determinados por 
seus elementos componentes.istoé. e
missão + carênc ia de lei). (),. que se in
quire é se. ou quando. ou onde.ou como; 
mas é preciso que se trate de fato de
terminado." 

Em estudo publicado na "Revista de Direito 
pdblicoH

• nQ 9. ps. 110/121. sob o titul rigem. Natureza e Atri-
bui~ões das Comissões Parlamentares de In ué Ito u

• o Professor MOACYR 
LOBO'DA COST~ ensina que: 
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HNo Brasil. acampo de investiga,ao ~s~ 
comissões parlaméntares de inquérito é 
delimitado pelo seu objeto. 
Ao elaborar'c texto de ~~t. 26 ~~ Ccn=-
titui~ão de 1934. o constituinte brasi
leiro. Inspúrando-se na Constitui~ão de 
Weimar. de 1919. teve presente o comen
t~rio de Buehler. em que esse eminente 
constitucionalista se reTere à missão 
investigatória do Parlamento destinada 
a apurar "Ciê'rtDs hê'chDS". Assim.ao es
tabelecer que a Câmara dos Deputados 
criará comissões de inquérito sobre ~a
to deterainado sempre que o requer a 
ter~a parte. pelo me~os. dos seus mem
bros. a Constitui~io de 1934 revelava a 
procedência germânica da Tórmula que 
empregou para admitir o Instituto par
lamentar britânico.-

Citando parecer de FRANCISCO CAMPOS sobre 
HComissio Parlamentar de Inquérito - Poderes do Congresso - Direitos e 
Garantias Individuais - Exibi~ão de Papéis PrivadosH• in RT 195/71 e 
ROA 67/341. o autor supra .duz o seguinte: 

·0 requisito de pertinência e de rele 
vância resulta do axioma de processo 
criminal. assim. como do processo ci
vil. de que ninguém pode ser incrimina
do. ou que não pode ~undar a reivindi
ca~io de um direito. senão com vundamen 
to em vatos devinidos e concretos. su
viclentemente especivicos e inequívo
cos • de maneira a poderem constituir 
objeto de Investiga~ão e de prova." 

A principal razao teleológica. porém. da li
mita~ão em apre~o. isto é. do dever de restri~ão ao fato determinado. 
é a de impedir que as Comissões Parlamentares de Inquérito se trans
vormem em Invasores da p~ivacldade alheia e megavones da dlvama~ão. 
como também observou o citado HOACYR LOBO DA COSTA. no parecer suso 
referido. ao avlrmar que: 

-, conhecida a tendincia das comissies 
de inquérito de extrapassarem os limi
tes naturais da Investiga~ão para que 
varam tlt_idas. e de enveredarem 
para s assuntos. que não guardam 
qual ela~ão com os vatos que moti-
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varam. , " " " 
Georges Efu.rdeau, anal\ sando o ~ântt~ 
de controle do Congresso. media~ a 
institui~io de comissio de inqu~rlto, 
cujo ~uncionamento nos Estados Unidos 
Estudou minuciosamEnte. rE~~~ltcu qU~ 
H e lles sont acco~tumées à se livrer à 
des recherches qu i n /ont plus qu 'un 
rapport tres lointain avec les projets 
dontelJes sont saisies. H( Traité de 
Science PoJitique, Paris, 1957,vol.VII, 
pág. 303). 
Semelhante tendincia tem sido profliga
da veementemente pelos Juristas norte
-americanos e condenada pela Suprema 
Corte.H(ps. 118/119) 

Singrando nessa mesma rota, esclarecem ALCINO 
PINTO FALC~O e J05~ DE AGUIAR DIA5(HConst. Anotada", Rio, 1956. ps. 
144/145). que: 

~ 

"Nos Estados Unidos, onde essa~ comis
sies tim ~lorescido. hio dado margem a 
abusos. co~o acentuam autores do porte 
de 'WILFRED E. BINKLEY e HALCOU1 C. H005 
em r~zio de exagerações dos m'todos in
vestlgatórios.com dano grave a pessoas, 
às vezes o abuso implicando. como ano
ta WILLARD HURSN em ••• Hto prosecute and 
c(:Jnvict men and groups in a new f'orum. // 

Trad.:"processar e condenar 
grupos em um novo fórum" 

homens e 

Portanto. além de facilitar a apuraçio da 
verdade e restringir abusos de poder, a limitaçio ao fatp dgterminadp 
concorre para preservar a honra dos cidadios. porque. como voltam a 
ensinar os mestres supra: 

"Um dos maiores males decorre da p~blici 
dade dos trabalhos das comissões. o que 
leva a descrÉdito público muita pessoa 
respeit~vel. sem possibilidade de repa 
ra~io em tempo útil e forma h~bil. con
trastando com a garantia individual da 
honra, a ~ue todos os indivíduos tem 
dir"eito.Essa publicidade dos trabalhos 

6 nos Estados Unidos que tem da-
do ma m ~ cr(ticas procedentes. Na 

, i~s abusos foram tremendos. PO i s 'O. ; dado é u. ; "CO"t ; vo • ta lta de 
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~$crúpulo de algunm Pii\rlamli::ntii\~ 
quecldos do ~im útil e nobre das comls
soes e que. para interesse próprio (que 
mascaram com o público). usam das co
missoes para fins demagógicos. arranja
rem novos eleitores e levarem ~ deson
ra os inimigos paI iticos. N( Obro clt. 
p. 145) • 

. Considerando também esse grave risco. foi que 
ERNANI SATYRO (NComissaes Parlamentares de Inquérito - Seus limites 
jurídicos e políticosN• in nRevista de Informa~ão Legislativa-. a.20. 
n. 79. P. 128. externou a seguinte reprova~ioc 

nA Comissão Parlamentar de InquéJ.ito não 
é o campo apropriada para as discussoes 
de baixo nivelo A experiincia tem de
monstrado - e a imprensa o tem assina
lado de modo eloquente - que sua a~ão 
muitas vezes se reveste de car~ter de 
sensacionalismo incompatível com a se
riedade das investiga~oes. em que a o
pinião pública está interessada. em be
nefícIo da Na~ão. Nada de positivo ou 
conclusivo tem resultado da prática 
das CPIs. Essas Comissoes não tem poder 
de polícia nem ~or~a de sanção. Na 
maioria dos casos. são apenas instru
mentos de a9ita~ãor prejudicial aos 
reais interesses da sociedade.-

No caso da CPI instaurada para -apurar den~n
cias do Sr. PEDRO COLLOR DE MELLO sobre as atividades do Sr. PAULO CÉ
SAR CAVALCANTE FARIASN• não havia no Requerimento 52/92 qualquer refe
rência a fato determinado. O próprio acusador. como se lê nos pronun
ciamentos invocados. não,"sugeriu a apura~ão do:: "111 ou mais fatos cone
xos e sim uma verdadeira devassa na atua~ão re PAULO C~SAR. como em
presário e suposto corruptor da administr~ç~o pública. em geral. No 
qUe tange às atividades de PAULO CsSAR junto à adminlstra~ão pública. 
nada impediria a mais completa inve~tiQ~~io. se contra ele houves-
3e sido esgrimido algum fato detE:L:.l....o..a..d.Q.. Ao contrário do que 
consta do Requerimento nQ 52/92. que originou a CPI. não se pode. nas 
entrev!-~~s w~ :~ORO. Vislumbrar pressuposto algum de uma denúncia. 
porque esta. s~9'Jnáo o magisté,io de JOai... ~El"DES DE ALMEIDA ..IdNIOR 
(#0 Processo Cri~inal Br.~ileiro-p v. 11. P. 183. Rio. 1959): 

"é uma exposição narrativa e demonstra
tiva. rativa. por que deve revelar o 
~at c todas as suas circunstâncias. 
ls o é io só a a~ão transitiva. como 
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a pessoa que a praticou (quis). os mei
os que empregou (quibus auxiJiis). o 
male~{~io qUE produziu (quid/. 05 moti
vos que o determinaram a isso (cur). a 
maneira porque a prat icou (quORlodo). o 
lugar onde a praticou (ubi). o tempo 
(quando). Demonstrativa. porque deve 
descrever o corpo de delito. dar as ra
zões de convic~ão ou presun~ão e nomear 
as testemunhas e informantes. d 

A incursão nos negócios privados dos indiví
duos ou empresas é totalmente vedada às Comissões de Inquérito. como 
esclarece PINTO FERREIRA. no seguinte trecho de seu artigo "Os Pode
'es das Comissões Parlamentares de Inquérito" in "Revista de Direito 

.-úbl ico". 13. julho - Setembro. 1970. P. 26: 

"Em 1921. o Senado norte-americano de
terminou que a Comissão Federal do Co
mérc io (#FederaJ frade CORlRlission H) r 
procedesse à realiza~ão de um inquérito 
sobre o comÉrcio e o pre~o do fumo. Foi 
i nt i mada a HIMIE'r i can Tabacco CORlPang N 

para exibir os seus livros e arquivos.O 
famoso Juiz da Corte Suprema Ollver 
Wendell Holmes considerou a ordem ina
dequada. reputando-a ,como sendo ~ishing 
E'xpeditions into private papers. bem 
ainda dizendo que. admitir 05 amplos 
poderes da comissão seria na verdade 
sweep alI our traditions into the 
~ire.". 

Trad.: 
"expedi~ões de pescaria em papéis 
privados." 

"varrer todas as nossas tradi~ões 
0.0 fogo". 

Refor~ando argumentos sobre os perigos de ln
determina~ão dos fatos a serem apurados. acrescenta o eminente Profes
sor de Recife. logo a seguir. que: 

"Antertormente o mesmo Juiz Holmes. no 
caso Harriman v. Interstate Comission 
(211jf;S ~7-417) Já havia considerado 
como d 'dosa a ~Dmpetincla do congres
so a m ~e autorizar um inquérito 
chei ~e seneralldades e de Indefinl~ão 
no c~t.nt. ao .eu objeto. para e';-

\ \ 
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gir das testemunhas to discJo~ 
~acts? no matt~r how privats? no matt~r 
that th~ir t~nd~ncy do dis9rac~ th~ 
p~rson whose att~ndance has been 
comp~JJ~d." 

Trad.= "desvendar quaisquer fatos. n~o 
importando quio privados.não im
portando sua tendência a desgra
~ar a pessoa cujo comparecimento 
tenha sido for~ado. 

Concluindo suas aprecia~ões sobre o tema. 
aduz ainda o ilustre Professor PINTO FERREIRA. que: 

HEm síntese. o assunto foi amplamente 
discut ido por Taylor. em '''Grand Inquest 
a Story or CongressionaJ Investigation U 

( ed. Si_on an Shuster. Nova York. 
pág. 163). onde alude aos limites das 
comissões parlamentares de inquérito: 
como I imite estão os private arrairs: 
Hthe phrases private arrairs, privat~ 
papers or ríght or privacy have b~en 

used to denote an area in whieh the 
power ís constitucionnaJy limited. N 

Trad.: negócios privados: "As frases 
negócios privados. papéis pri
vados ou direito à privacidade 
tem sido usadas para denotar 
uma área na qual o poder é cons 
titucionalmente limitado·. 

Sobre esse mesmo assu.,anto. lembra .JOSÉ GóES 
XAVIER DE ANDRADE ("Comissões Parlamentares de Inquérito nos Estados 
Unidos". i.n,"Revista..da Procuradoria da Guanabara". nQ 6. p. 219). que 
as inv€stiga~ies dos negócios particulares eventualmente ilícitos com
pete ao Poder Judiciário e não às comissões do LegislatiVO. Em abono. 
cita o caso "Watkins vs. USA". onde o "Chier-Justice"" EARL WARREN de 
clarou q~e (I Congresso nio pode imiscuir-se nos negócios privadOS dos 
c'õdadãos. porque não é um apl icaclol'" da Lei nem UlIla agência de invest i
gaf;âíoa 

-rhese are runctions o~ th~ executive 
and judicial departaments or governlll~nt 
No inquiry is an end in its~lr; it must 
be related to v and rurtherance or a 
legitimat~ task or the personal 

I~em~nt o~ the investigators or 
p'nish those investigat~d are 
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OLIVEIRA FILHO 
Legislativa", 
HGovernnlen tal 
IV. ps. 251 a 

inde'f'ensibJe. N 

Trad.: "Estas s~o ~un~~es dos departa
mentos executivo e judicial do 
governo. Nenhum inquérito é um 
~im em si mesmo; deve ser per
tinente. e a ajuda de uma tare
fa legítima no engrandecimento 
dos investigadores ou ~ara "pu_ 
nir aqueles investigados é in
defensável". 

Outro nao é tambélll. o pensamento de JOaO DE 
("Inquéritos Parlamentares". in "Revista de Informática 
junho - 1964. p. 72) que, citando George B. Gallowat. 
Investigations N

, in "Enc. of' the Social Sciences". '101. 
259. assim argulllenta: 

"O Congresso não tem um poder geral de 
fazer inquéritos sobre alguns ou sobre 
todos os negócios privados dos cidadãos 
( MATHEWS. HAmerican Constitutional 
System" •. p. 108). "There exists a strong 
tenlptat ion to transcend the proper 
J imits of' publ ic inquire and a great 
disposition to enter the dOnlain of' 
private lif'e. The doar is open to an 
indef'initive search af'ter evidence; and 
the suspension of' the usual rules of' 
evidence and of' judicial procédure has 
of'ten transf'ormed the legislative 
cOnlnli·tee into a tribunal inquisition." 

Trad.: "Existe uma ~orte tenta~ão a 
transcender os limites do in
quérito público e uma grande 
disposi~ão de entrar no domini~ 
da vida privada. Abre-se a por
ta a uma inde~inida busca de 
provas;e a suspensão das regras 
usuais da prova e do procedi
mento Judicial t~m ~requente
mente trans~ormado a comfssao 
parlamentar em um tribunal de 
inquisi~ão". 

Inúmeros são os abusos de poder e as conse
quentes nulidades que inquinam os atos praticados pela CPI em apre~or 
mormente no que tange à sua índole inquisitorial. absolutamente incom
patível com as normas que a própria invocou para orientar 
seus'trabalhos. De ~ato. ~ míngua de aparo regimental. entendeu a Co
missão. obedecendo ao art. 6Q. da Le' . .579. de 18/3/1952. de ado-
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,><'"'.t~·""""'~s normas do processo penal r havendo o Senador JOSÉ PAULQ BISOL 
na reun lio de 3/6/1992.' proposto. em consonânc ia com o art. '~S i~ 
Código de Processo Penal'~ que ao relator fossem conf'eridas as atriD-ul
~i€s dos juízes singulares. Acolhida. como foi. essa sugestão. estava 
o 6rgio obrigado a obedecer rigorosamente as normas do due process aF 
i ...... <'\!;,Sti.'9Ur>anao os ·dirEitos dE;: LÍe'tesa atl"aves ao contl"adltorlo e rI,'S

peitando o princípi>o 'ne 'procedat Judex ex oFFicio (o juiz nio procede 
de of'rcio. isto' ~r sem provoca~io). que. ao f'inal. foi escandalosamen
te violado. 

AI iás. como obser'vou PINTO FERREIRA. às pági
nas 26/27. de seu artigo suso citado. as limita,Ses constitucionais 
aos poderes das comissies parlamentares de inquérito. segundo a dou
trina norte-americana. protegem o cidadão contra a auto-Ihcrimina,io 
compulsória e a investigação inguisitorial ilegal. Não há. pois. como 
se ·possaadmit,i.rque as comi'ssSes parlamentares de inquérito violem os 
direitos e garantias individuais. a pretexto de exe~cer sua f'un~ão 
apuradora. Por Isso. diz aquele renomàdo autor. que: 

"Assim sendo. o cidadão nio pode ser 
obrigado. compulsoriamente obrigado. a 
auto-incriminar-se ou a acusar-se pes
soalmente por uma comissão parlamentar 
de inquérito. bgm como não POdg estar 
syieito a um processo de natyreza in
quisitorial." (Grifos acrescidos) 

Sem embargo. verif'ica-se que na reunião de 
9/6/1992. o indiciado, PAULO CÉSAR ·CAVALCANTE FARIAS f'oi obrigado a 
prestar o seguinte juramento: "JURO .. COMO DEVER DE CONSCIÊNCIA .. DIZER 
TODA VERDADE.. NADA OMITINDO DO QUE SEJA DO MEU CONHECIMENTO SOBRE 
QUAISQUER FATOS RELACIONADOS COM A INVESTIGACaO A CARGO DESTA COMISSaO 
PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. DESTINADA A APURAR DENdNCIAS DO SR. 
PEDRO COLLOR DE HELLOSOBRE AS ATIVIDADES DO SR. PAULO CÉSAR CAVALCAN
TE FARIAS". O Indiciado. portanto. Toi compelido a prestar mais do que 
um c·ompromlsso. Foi ob'rl-gado a .l!.u::..a.t:. que diria toda verdade. nada omi
tindo do que f'osse do seu ~onhecimento sobre quaisquer fatos relacio
nados com a investiga~ão. ~ bem de ver que a seguir. ou seja. depois 
de juramentar o interrogando. o Presidente da Comissão f'ez a leitura 
dos arts. 186 e 187. do Código de Processo Penal. circunstância que. 
obviamente. nio anulou o juramento. Houve. apenas. um conf'lito aparen
te. que só poderia ser decidido em -favor do juramento. porque este va
le mais do que uma simples advertincia. 

o indiciado PAULO CdSAR. assim qualificado 
pela Comissão. esteve. durante seu interrogatório. sujeito aos azares 
de auto-Incrimina~io. embora vetusto seja o princípio NnE'RlO tenetur SE' 
detegE'rE''''(ningu~m está obrigado a s'e acusar). Sua def'esa. portanto. enl 
razio do juramento. da indetermina~ão • f'atos investigados. da pro
du~~o de provas em sua ausincia. da a mi 'io de inimigo capital. da 

/ 
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-falta de: intimaç:ão para reinquirir testemunhas. em suma. da, ~tul"'I!%il( 
Inquisitorial do procedimento. f'oi totalllu:mte cerceada. EntretlllMe já 
dizia JOaO BARBALHO ("Comentários ••• ". 323). que: 

nCom i:\ ~ 1 Eni.~ 
e. portanto. 

defeso. sâu 
inteiramente 

i nconiPt,t ÍVE i~) 
inadimissí-

veis os processos secretos. jngujsitQ
r..i.a..i..s.. as devassas. a gUe i >:a QIJ o de-
poimento de inimigo capital. o jul-
gamento de crimes inaf'ianç:áveis na 
ausência do acusado. ou tendo-se dado 
a produção de testemunhas de acusação 
sem ªo acusado Se Permitir reinguiri
laa. a incomunicabilidade depois da 
denúncia. o juramento do réu. o inter
rogatÓrio dele sob coação de gualguer 
natyreza. por perguntas sugestivas QI1 

_c~a~p~c~iwo.s~a~s~.~e ____ ~e~m geral todo procedi-
m en t o 9 IJ e d e 9ya 1 gu er wDl ... a..LJn ... e~i r......,a_-'e ... m ..... b ... a ... r ... a"'c ...... e 
a defeSa." 

EOlbora f'osse PAULO CÉSAR o alvo legal das 
apuraç:ies. uma vez que a Co~issio Toi instituída para investigar "suas 
atividadesN

• nenhuma intimaç:io recebeu para assistir aos depoimentos 
das testemunhas e exercer em plenária o seu direito de autodef'esa. 
Tudo correu ~ sua revelia. como se ele não f'osse parte nas investiga
ç:ies. Persistente. porim. i a jurisprudência do Supremo Tribunal Fede
ral. sedimentada em inúmeros arestos. como. por exemplo. os publicadOS 
in NRevista Trimestral de Jurisprudência" ns. 46/653. 64/69 e 79/110. 
no sentido de que o direito de estar presente ~ instru~io. ionf'erido 
ao réu e seu def'ensor. assenta no princípio universal do contraditório 
e no cânone constitucional que garante ao acusado ampla def'esa. Isto 
porque aO lado da def'esa ticnica. conf'iada a prof'issional habilitado. 
e>:iste a chamada autodef'esa. atravis da presenç:a do acusado aos atos 
">rocessuais. Para a Suprema Corte. a violac;:ão desse direito importa em 
nulidade absoluta. e nio apenas relativa. do processo. Se houvesse. 
porém. hierarquia entre as nulidades absolutas. a própria amplitude 
das investiga~ões teria sido muito mais grave do que a preteri~io su
pra. ~ma vez que. agredindO o art. 58. § 3Q. da Constltuiç:ão Federal, 
na parte relativa ao, fato determinadg, se estendeu por uma vastidão 
oceânica. tornando impossível qualquer reaç:ão de def'esa. O Juízo de 
apuraç:~o. todavia, não pode situar o indiciado num terreno movedi~o. 
porque. como advertiu CARRARA. o processo criminal é o que há de mais 
serlo no mundo. Por isso. tudo nele deve ser claro como a luz. Na im
putaç:ão criminal não se admite suposi~ão. anf'ibologia ~u elasticidade. 
A acusac;:ão há de ser positivamente articulada. para não confundir a 
def'esa. Desprezando. porém. as normas legais. a CPI invadiu a privaci
dade do indiciado'e das testemunhas, efetuando uma verdadeira devassa 
que não perde em eventual conf'ronto com os in-f'ólios da Idade Média. 

Fazendo das proibic;:ies legais. a 
CPI violou escandalosamente o sigilo porque. i.nduzindo em 
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'€r..ró o Banco Central. requisitou e obteve inf'ol~maç:ões ao 
J"Cei 4.:595. de 31/12/1964-., que. em seu art. 38. §§ 32 e 42. 

põe: 

a~p.1'!t da 
assim dis-

-I 3 Q - As Comissões Parlamentares de 
Inqu~rito. no e:xerc(cio da competência 
constitucional e legal de ampla inves-
tigal;ão (art. 53 da Constituiç:io Fede
ral e Lei nQ 1.579. de 18 de març:o de 
1952>. obterio as in~ormaç:ões que ne
cessitarem das instituiç:ões Tinancei
raso inclusive através do Banco Central 
da República do Brasil. 

§ 4Q - Os pedidos de in~ormaç:ões a que 
se re~erem os §§ 2Q e 3Q, deste artigo, 
deverio ser aprovados pelo Plenário da 
Cimara dos Deputados ou do Senado Fede
ral e. quando se tratar de Comissão 
Parlamentar de Inquérito. pela maioria 
de seus membros." 

Realmente. como demonstrou o Deputado ROBERTO 
JEFFERSON em sua convincente Representaç:io ao Procurador Geral da Re
pública. datadad~ 20/7/1992. os pedidos de in~ormaç:ões. dirigidOS pe
la Presidência da CPI ao Banco Central. a bancos comerciais e à Recei
ta Federal. nio Toram submetidos previamente à aprovaç:io do Plenário 
da Comissão. Consoante a Re:presentaç:io em apreç:o: 

"Os oTrclos Toram elaborados ao alvitre 
de S. Exa. o Presidente da CPMI em ato 
solitário e unilateral. Também. ao di
reto alvedrio da Presidência Toram as 
delega~ões a Deputados com a missão de 
vasculhar bancos empresas. através de 
"atos da Presidência" (docs. 21 a 44). 
irregularmente estendidas a Deputados 
não membros da CPMI em Tranca desconsi
deraç:ão ao art. 149 do Regimento Inter
no do Senado Federal." 
(RISF) 

Todo material. portanto. de origem banc~ria. 
conseguidO ao arrepio da citada Lei 4.595. de 31/12/1964. e inserido 
nos autos pela Presidência da CPI. constitui prova absolutamente inad
missível. porque ~oi obtida por meios il(citos. Um exame geral. aliás. 
ainda que per~unct6rio. dessa monstruosa devassa~ convence a qualquer 
observador que a CPI. acreditando-se . otente. tudo Tez para inuti
lizar seus pr6prios es~or~os. Subme ai juramento o indiciado e as 
testemunhas; nao intimou aquele para ol~lgum do processo; estendeu. 
co.o s. fo •••• d. borracha. as su.s· t 1';CÕ.' 1.s.;.,violo" o 5;s;10 
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bancário; e abusou. a Rlais não poder. do direito de invest)..:ViS E~":"-' 
atos que praticou h~ semp~e uma ou mais nulidades. ~acilmen~~ 
~icáveis e que. isol~das du conjuntamente. já ~ulminaram in~meros pro
cessos. em todos os pretórios. 

~asta ver que o tiecretarlO Geral da Presiden
cia da Rep~blica. o Embaixador HARCOS ANTONIO DE SALVO COIHBRA. ~oi 
obrigado a prestar juramento na Reunião de 30/6/1992. antes de ser in
querido. Ora. como observou .JO~O DE OLIVEIRA FILHO ("InquÉritos Parla
mentares". in "Revista de In~orma~ão Legislativa" • .Junho 1964. p. 74): 

"Os princípios da independ&ncia dos Po
deres e os da não-interven~ão nos Esta
dos e Municípios impedem. o primeiro. 
que as Comissaes de InquÉrito intimem 
o Presidente da República. o Vice-Pre
sidente da Rep~blica. os ~uncionários 
federais administrativos ou subordina
dos à Presidência da República. o Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal e 
dos demais irlbunais Federais. os seus 
Ministros e .Juízes. funcionários da 
Justi~a~ o segundO. os Governadores de 
Estados. seus Secretários. ~uncionários 
estaduais. desembargadores. Juízes. ór
gãos do MinistÉrio Público. deputados. 
~unctonários das Assembléias Legislati
vas. Pre~eitos e ~uncionários munici
pais." 

Além disso. é indiscutível que o Secretário 
MARCOS COIMBRA não poderia Jamais ser juramentado ou prestar compro
missos de dizer a verdade sob as pena-s da lei. como ocorreu. porque a 
inquiri~ão envolvia assuntos relativos à Presidência da República. As 
perguntas da CP! versaram. em sua maioria. sobre fatos que o depoente 
só poderia saber em razão de suas ~un~ões. Estava. assim. nos precisos 
termos do art. 207. do CÓdigo de Processo Penal. proibido de depor. 
salvo se. desobrigado pelo Presidente da República. quisesse dar o seu 
testemunho. Como. em vez de alertar o depoente sobre tal proibi~ão. 
optou o Presidente da CPI pela advertência de que ele estaria sujeito 
a Ullla pena de reclusão se ~izesse afirmaç:ão .falsa. negasse ou calasse 
a verdade; é inquestionável a nulidade desse depoimento r cuja existên
cia comprova. mais uma vez. ~ rndole arbitrária do procedimento inqui
nado. 

o mesmo ocorreu nos d-epo i mentos dos secretá
rios ANA MARIA ACIOLI GOHES. MARTA VASCONCELLOS SOARES r ROSINETE SILVA 
DE CARVALHO HELANIAS e CL~UDIO FRANCISCO VIEIRA. que embora declaras
sem sua pro~issão • .foram também submetidos a Juramento e amea~ados com 
uma pena de reclusão. caso ~Izessem a~lrma ão .falsa. negassem ou ca
lassem a verdade. Entre as pro~issões. to ~via. poucas demandam tanto 
sigilo quanto a de secretário. A proibiç: ~e depor é um imperativCLda 
atividade -que o secretário exerce. uma e ue ele está sempre ao lado 
de seu che~e ou empregador~ tornando e modo geral. depositário 
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iAledráto de assuntos sigrlosos e. não raranlente. de graves ci5'nfl'd'€"n
cias. Tanto ou mais que c' advogado. o médico ou os enfermeiros. os se
cret'~ios estão prolbidds de depor sobre fato~ concernentes ~ sua ati
vidade. salvo se. d~sobrigados pela parte interessada. como preceitua 
W ;:,1";". 2 .. ;-. ciu Ceici i 90 dE: Pl'ocesso Pena"i. "lU I serem Clar o seu testem'.!
nho. Mas. como se viu ao apagar das ,luzes. até mesmo um advogado. o 
Dr. WALDO SARKIS HALLAK. foi compelido a depor sobre fatos sigllcsos. 
inerentes ao exercício de sua profissão! 

As provas. Indicios ou simples informes ar
rancados de pessoas·proibidas de depor não tem qualquer validade. ain
da que. como ocorre~ na espécie. os depoentes se submetam. sem protes
to. a inquiri~ies abusivas. Exceto quando a pr~pria lei. exprgssamen
t..e.. aut or i zar ou &:>:1 g i r. nenhum i nt eresse púb 1 i co ou pr i vado pode J us
tificar a revela~~o de s~gredo profissional. A manuten~ão de sigilo 
não é um direito exclusivo da testemunha. é. sobretudo. um direito da 
parte contra a'qual se dirige a investigac;:ão. Por isso. leciona ESPi
NOLA FILHO ("C~digo de Processo Penal Brasileiro Anotado". v. 111. p. 
115. Rio. 1965). que: 

"0 nosso C~dlgo veda. terminantemente. 
o depoimento. versando sobre assunto a
cerca do qual é de ser guardado o Sigi
lo. a não ser no caso de. desobrigado 
pela parte interessada. querer teste
munhar quem o detém. E. pois. não ha
vendo o consentimento do interessado na 
revela~ão do fato. é inválido. comple
tamente inoperante o depoimento. que se 
deve riscar dos autos". 

Essa proibl~ão é universal e justifica-se 
até mesmo como fator inlbit~rio do crime de viola~io de segredo pro
t'issional. Sobre_ este fundamento. assim doutrina FLORIAM (~~DfJ' Las 
Pruebas Penales H

• t. lI. p. 169. Bogotá. 1976)G 

HAlgunos relacionan la cuestión deI de
ber de rendir testimonio con la prohi
bición contenida S'n este artlculo, S'n 
el sentido de que este rige tambitin en 
el campo procesal, !I de ahí inf'iren 
que las personas indicadas en él de 
ningun modo pueden declarar, en suma. 
consideran que se trata de una prohibi 
c i ón de rend ir test iOlon ia (une proh j
bición 'de témoigner). La prohibición 
deriva de la prohibición de delinquir 
!I la deposición seria un delito. En 
este sentido se expresan GARRAUD 
(Trait' "instr. crim., t. II, p. 55), 

i l~ente HUTEAU (Du secret pro
l, aris, iB7fJ). En los últimos 
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ti empos 1 a j ur i sprudenc i a predÕ'lU.j!Qit!l te't 
se manif'estó' en este sentido. T~ 
puede verse a SAILLARD, Le rô]e de 
] 'avocat en mat'iere crim., ed. cit., 
P .. 4':;; y 55./' 

A contempla~iri dos atos praticados pela CPI 
evidencia que a suposta prova oral ~ constituída. em sua quase totali
dade. de dePoimentos imprest~veis. Alguns porque as testemunhas esta
vam proibidas de depor e outros pelo propdsito exclusivo de incrimi
nar. mani~estado pelos depoentes através da imprensa. em dias anterio
res aos atos de inquiri~io rESPEctivos. Em verdade. as testemunhas 
que integram essa Ultima falange. sd foram chamadas a depor porque ha
viam. pela imprensa. veiculado seu propdsito de incrementar a acusa
~io. Quanto a estas. adverte HITERHAYER. "Tratado da Prova em Mat~ria 
Criminal". t. I. P. 122. Rio. 1871). que: 

"O denunciante é testemunha suspeita~ ~ 
evidente que ~ar~ todos o, es~or~os pa
ra sustentar a sua den~~cia 'e demons
trar a sua sinceridade; porque deve te
mer as penas decretadas contra a cal~
nia. E demais. o ~ato de denunciar um 
cidadão ~ um ato insdlito. e que des
perta logo as susceptibilidades do 
Juiz; muitas vezes nio ~ um motivo no
bre. uma razao de interesse público que 
o guia; e sentimo-nos levados a ver no 
seu procedimento o resultado somente do 
ddio ou de um interesse privada sórdi
do." 

Nesse grupo. ou seja. das testemunhas clamo
r"osamente suspeitas. incluem-se PEDRO COLLOR DE HELLO. TAKESCHI IHAI. 
RENAN CALHEIROS. LUis OCT~VIO DA HOTTA VEIGA. FRANCISCO ERIBERTO FREI
RE Di FRANCA e ROBERTO REGUla0. send'o cel,·to que algulllas. antes de i n i
ciadas as inquiriçies e tamb~m depois de compromissadas. mani~estaram 
odiosa parcialidade em plen~rio. havendo a testemunha ROBERTO REGUla0. 
como CE.'nsurou o PrE.'sidente da CPI. incidido atÉ: mesmo em contenlpt Df' 
court(dE.'sacato ~ CortE.') ao esgrimir a seguinte e inadmissrvel petiç50 
de: princípios: 

"Acredito que. se esta Comiss~o n~o che
gar ao ~im que espero. com minha con
vic~io. e ao que E.'speram todos os bra
sileiros . in~ormados. resta aos Srs. 
Parlamentares proporem ao Congresso Na
cional o indulto de todos 05 ladroes da 
Rep~blica. que se esvaziem as peni
tenci~rias '1 

I 

In~mE.'ras E.'VI e ci~s de ~acciosismo e 
dade.s'o ta.b •• "cil.ente ;dent ;';c 'velhOS depo;.entos de 

odiosi
PEDRO 
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.COLLOR DE HELLO (que não poderia ter sido compromissado, por ue 
depor contra o irmão),.TAKESCHI IHAI. LUiS OCT~VIO DA HOTTA 
RENAN CALHEIROS. que. vi ... ·tualmente. aparecem nos autos como acusa ores 
ou, quando nada. como verdadeiros assistentes da acusa~ão. O ~]timo. 
após invocar as torpes figuras de NERO e CALiGULA. desqualificou-se 
lol .. ülIl"llte como testemunhas. ao F>r"oclamal"; 

NNio espero do Presidente da Rep~blica 
nenhum gesto de grandeza. mas se por um 
momento pudesse aconselh~-lo a tanto. 
certamente dir-lhe-ia= Renuncie. Presi
dente Collor! O Brasil espera, nessa 
hora. que Vossa Excelência cumpra o seu 
dever. " 

Como a CPI. embora acenando com as garantias 
da lei processual penal. desobedeceu frontalmente aos seus preceitos. 
nio foi possível ao Indiciado contraditar aquelas testemuehas que. por 
suas próprias palavras. confessaram-se. como prevê o art. 214. da Lei 
dos Ritos. suspeitas de parcialidade e. consequentemente. indignas de 
f~. ~~sa omissio. toda~ia. nio convalida os depoimentos em apre~o. 
Multo ao contr~rio. concorre ainda mais para invalidá-los. No que tan
ge à prova oral. tudo que a CPI colheu não tem valor jurídico. O sim
ples.fato das testemunhas saberem. antes de suas inquiri~ões. o que as 
outras disseram. inutiliza suas declara~ies. é fato notório que a CPI 
permltiu a divulga~ão imediata de tudo que as testemunhas depuseram. 
jnclusiv~ possibilitando que as redes de televisão transmitissem. ao 
vivo. os depOimentos. Ali~s. a maioria das declara~ies j~ haviam sido. 
antes de prestadas à Comissão. divulgadas pela imprensa. 

o art. 210. do Código de Processo Penal. dis
pie. in limine. que: Nas testemunhas serao inquiridas cada uma de per 
si. de modo que umas não saibam nem ou~am os depoimentos das outras. 
HComentando esse dispositivo. ensina BENTO DE FARIA (HCódigo de Pro
cesso Penal H• v. I. p. 272. Rio. 1942>. que embora nio se possa evitar 
que. fora do Juízo, as testemunhas comuniquem. entre elas. o teor de 
seu·s depoimentos. não se pode. se houver prova dessa ocorrência. acei
tar as declara~ões pautada~. umas pelas outras •. Para HANZINI ("Tratta
to di Dir,itto Processuale Penale ItaJ iano'''. v. ·3Q, P. 375. Torino. 
19?0). qU~ tamb~m reconhece a dificuldade de efetivar-se a proibi~ão 
supra. ~ imperatiVO. 'todavia. porque assim dlspôe a lei. que: . 

Em 
test~munhas. ao menos 
ela mezma. de ~ranquear aos 

~/L ~uf'f'iciale giudiziario deve impedire 
qualunque comunicazione f'ra i ,te.s.timoni 
esanlinat j e quel J i da. esaminarsi, e f'ra 
le persone. estrancee e . .i testimoni du
rante iJ dlbattimento, e di v;gilare a 
che i testimoni non assistano aI di 
battimento prima di essere esaminati. H 

incomunicabilidade das 
uelfuncionou. a CPI incumbiu-se. 
às televisões o inteiro teor dos 
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depoimentos que ia f'isgando. de modo que. no e:,(ato momento e'bt...°~~S~' 
tavam sendo prestados •. a's declaraç:ões das testemunhas chegaram' ~ 
nhecimento de milhões·de pessoas e."sem d~vida. daquelas que. a se
guir. iriam depor. Maior desapreç:o ~s normas legais nio poderia ocor
rer! Além disso. todos os depoimentos estio contaminados por perguntas 
5u9Eslivab ou capci05ab. tEndentEs a colocar na boca das testemunha~ 

as respostas que convinham aos Inquisitores. Tal vicio tamb~m inutili
za a prova oral. porque. como grif'a WILLIAH SHAW (NEvidence in Crimi
nal Cases N• p. 271. London. 1954): 

NIt is an important rule of' evide-nce 
that a witness in his examination-in
-chier ~nd his re-examination shall not 
be asked a leading question, that is, a 
question rramed in such a way as to 
suggest the answer required, OI" one 
which, containing a statement or SORte
ract material to the issue, the- witne-ss 
can answe-r conclusively bya simple 
NYes N ar //No~". 

Trad.: HEvidence in Criminal Cases· 
( Prova em Casos Criminais) 

·Constitui uma importante regra 
probatória que a testemunha em 
sua inquiriç:io e re-inquirlç:ao 
nio seja f'eita pergunia sugesti 
va. Isto É. uma pergunta f'ormu
lada de tal modo que sugira a 
resposta requerida. ou uma que. 
contendo uma exposiç:âo de algum 
f'ato material a emitir. a tes
temunha possa responder conclu
sivamente por um simples Hsi~H 

" ,... " ou nao. 

Quanto as supostas provas documen~~is. ~ cla
ro que as de origem bancária. obtidai por meios ilicitos. nio sio. por 
f'orCa do art. SQ. LVI. da Constituiç:io Federal. admissivels em proces
so al~um. As de origem licita. como ~ sabido. nada val~m enquanto sua 
autenticidade e vinculaç:ão penderem de conf'irma~io pericial. É princí
pio elementar. insculpido no art. 158. do CÓdigo de Processo Penal. 
qU~~ uQuando a inf'raç:~o deixar vest(gio. ser~ indispens~vel o exame de 
corpb' ~e delito. não podendo supri-lo B con~issio do acusado·. Vetusto 
e ecumenlco é o preceito actio non datur, nisi constet de corpore
delicti(não cabe aç:ão se não houver corpo de delito). Interpretando os 
art's.· 158.167 e 564.111. "b". do CÓdigo de Processo Penal. aplicá
veis aos delicta racti perRlanenti(crime permanente). leciona .JOSÉ FRE
DERICO MARQUES ("Elementos de Direito I'"ocessual Penal". v. 11. P. 
365. Rio - S. Paulo. 1965), que: 

: ! 
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"Da conjugat;âo desses três diSP~ 
o que se in~ere é que o auto ou exame 
de.corpo de delito deve ser realizado 
em todo deI ito que deixa vest {gio. sob 
pEna oenuliaaoE. Por outra partE. nao 
pode a con~issio supri-lo; e ante a im
possibilidade de exame dos vestigio& do 
crime. a prova testemunhal i a dnica 
que pode suprir." 

Sem embargo. ainda que alguns documentos te
nham sido submetidos ~ exame gra~oticnico. isto nio significa que os 
laudos respectivos devam ser aceitos sem contestat;io. Desde o caso 
DREYFUS. em que erraram clamorosamente os peritos COUARD. BELHOHE e 
VARINARDI. os mais ~amosos da época. é pacífico o entendimento de que. 
comparat;âo de pet;as manuscritas. ninguém pode se pronunciar de verita
te. nlas. tão somente. de crE'dul itatE'. devendo o julgador examinar a 
racionalidade da conclusão. os fundamEntos da convict;ão a que chegou o 
per i to. Nesse part i cuIar. ar gumenta HALATESTA (NLa _logi ca Dell E' ProvE' 
In CriminalE'N. v. 11. P. 317. Torino. 1895). que: 

NIl giudizio peritalE' sulla vE'riricazi
one' de'llE' scritturE', non ha quindi chE' 
un /E'rricac ia probator ia 1 iniitada. . non 
E'scludE'ntE' la possibilitá dE'l contrario 
é un giudizio di probabilitá, non di 
cE'rtE'za; e un ~pinione personalE' dei 
PE'riti, la quale puo rispondE'rE' piu o 
mE'no al]a vE'ritâ, ma chE' non 'ha diritto 
d /imporsi a] la coscienza de] giudicE', in 
modo che questi debba assolutamente 
seguir.la. In simi]e materia, non sa
ranno ma i troppe Je prE'cauzioni, per 
non cadere in errore~H 

Como já foi dito. os documentos bancários. 
requisitados com infrat;ão do art. 4Q. da Lei 4.595. de 31/12/1964. 
constitUEm. iniludlvelmente. prova obtida por meios ilícitos. assim 
também os depoimentos de HARCOS ANTONIO DE SALVO COIHBRA. ANA HARIA 
ÂCIOLl GOHES. HARTA VASCONCELOS SOARES. ROSINETE SILVA DE CARVALHO HE
LANIAS. CL~UDIO FRANCISCO VIEIRA. SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA e WALDO 
SARKIS HALLAK. que. a teor do art. 207. do Código de Processo Penal. 
estavam proibidOS de prestar qualquer depoimento em relat;ão a ~atos de 
que tiveram ciência. no exercício de suas atividades de secretários e 
advogado. Nenhum interesse. pdblico ou privado. poderia justi~icar a 
violat;ão do art. 5Q. LVI. do Pacto Supremo. porque. como enfatizou 
JOHN H. WIGHORE (HUsing EvidE'nce Obtained bg IIJegaJ Search and Seizu
re N• in /'ThE' Lawger/s Treasurg//. p. 439. w York. 1963): 



550 

NIt is much better that a gui]ty ~E!5t 
dual should escape punishment tha~' 
a Caurt af' just ice should put a' s ide a 
vital f'undamental principIe of' the law 
in order 'to secure his convict íon. l'n 
tne exerc/se Df' their great powers. 
Courts have no higher duty to perf'orm 
thaq. those involving the Constítution, 
and if' at any time the protection, of' 
these rights should deJay, or even 
def'eat, the ends of' justice in the 
particular case, it is better f'or the 
pubJic good that this should happen 
than a great const itut lonal mandate 
should be nullif'ied. N 

Trad.: "é muito melhor que um culpado 
escape da puni~io do que uma 
Corte de justi~a ponha de lado 
um principio vital fundamental 
da lei a fim de garantir sua 
condena~ao. No exercício de 
seus grandes poderes. as Cortes 
nio tem dever mais alto a cum
prir do que os que envolvem a 
Constitui~io. e se em qualquer 
tempo_a prote~ão desses direi
tos deva retardar. ou mesmo der 
rotar os fins da justi~a em um 
caso particular. ~ melhor para 
o bem p~blico que isso aconte~a 
do que um grande mandato cons
titucional seja nulificado. H 

"Using Evidence Obtained by Ille 
gai Search and Seizure" 
(Uso da Prova obtida através 
de busca e apreensão ilegais) 

"The Lawyer's Treasure" 
(O Tesouro dos Advogados) 

No que tange as demais nulidades. decorrentes 
da índole genérica das acusa~Ões. da própria e Inadimissível devassa 
em que se transformou o processo; do juramento do indiciado e da su
pressão de sua autodefesa~ da inquirl~ão. sob compromisso. de testemu
nhas ostems i vamente fac c i asas;: das lead ing quest íons (perguntas condu
toras. sugestivas) que inquinam a maioria dos depoimentos. é também 
evidente que não podem ser desprezadas tais agress~es ~s normas legais 
do processo. sob pena de atribuir--se à CPI uma onipotência que faria 
inveja aos escribas tonsurados. nos idos da Inquisi~ão. Como leciona 
H.LIO TORNAGHI ("Compêndio de Proces Penal N

• t. I. p. 206. rio. 
i 967)': 
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NAs necessidades de observar as formas 
legais não decorre de mero feiticismo 
mas. ao revés. de experiência v~rias 
veZES miienar e aemonstrativa dE que 
sem o cumprimento das normas processu
ais não existe seguran~a nem justi~a.Em 
lugar delas surge o arbítrio. a prepo
tência. a ilegalidade. o excesso e o 
abuso de poder. O respeito religioso às 
formas processuais é garantia inscrita 
em todas as constitui~ijes de povos ci
vilizados. Desprezá-las é violar. de 
uma feita. os direitos dos cidadãos e o 
sagrado interesse público que as cartas 
magnas buscam preservar. H 

No mirito. verifica-se que a CPlacumulou mi
lhares de páginas de documentos e depoimentos. mas não conseguiu con
figurar ilicitude penal nas atividades de PAULO CÉSAR CAVALCANTI FA
RIAS. Até mesmo no depoimento de TAKESHI IHAI. o mais objetivo de to
dos. não há qu~lquer implica~ão direta daquele' indiciado. O que se li 
em tais declara~ões é que o depoente teria sido pressionado por JOSé 
HARIA DA,FONSECA. que. alegando atuar em nome de LUiS ROHERO CAVALCAN
TE FARIAS. Secretário-Geral do Ministério da Saúde. e LUiS RIBEIRO 
GONCALVES. Diretor Administrativo e Financeiro da Central única de Me
dicamentos CEME. pretendia Inter~ediar a venda de produtos de sua 
empresa ao Ministério da Saúde. sob pena de bloquear totalmente seus 

.futuros negócios. Disse. porém. o depoente. que resistIu a todas as 
press~es. logrando efetuar. se~ intermediário. a venda de tais produ
tos. porque. parado>~almente. fora chamado por LUiS ROMERO que o instou 
a acelerar a produ~ão. assegurando-lhe o pagamento. São do próprio TA
ICESHI as seguintes palavras: 

NNós voltamos à nossa empresa e.de fato. 
fizemos o trabalho em máxima velocidade 
e entregamos os produtos. recebemos.tu
do certinho. conforme as notas fiscais. 
os empenhos e os contratos aqui presen
t es." 

Essas declara~ões. além de nao se referirem 
,direta~ente ao indiciado PAULO CÉSAR. a quem TAKESHI nem mesmo chegou 
a co~hecer. foram frontalmente refutadas por JOSÉ HARIA e LUiS. ROHERO. 
em . seus depoimentos de 17/6/1992. sendo que este nega pereptoriamente 
os fatos a ele imputados. enquanto aquele assim retrata o seu acusa
dor: 

declara~ões do Sr. 
envolvendo o meu nome.en-
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volvendo pessoas>. alguma-s cfISni 4!fUE:m eu 
nunca ~alei. nunca vi senaO por ~oto
grafia. é uma invencionlce. é uma cre
tinicE. i um cinismo. i um teatralismo 
56 perdoivel. s6 compreen5rvel pelo ca
ratEr OEsse senhor qUE o 8rasil conhece 
o passado. Ele riio é o pistonista. poe
ta. idealIsta. inventor -- É um sa~ado 
multo grande. perdoem-me a expressio. 
Eu. agora. sinto-me no direito de revi
dar as coisas horríveis que ele disse a 
meu respeito E isto vai ser prova-
do.porqUe aqui tenho elementos para 
isso. N 

Com menos coritundincia. mas com indigna~io 
aniloga. o citado LUiS ROHERO. alÉm d~ repelir as acusa~Ses dE TA
KESHI. assim o classi~ica: 

NEsse sujeito. esse cidadão. esse opor
tunista que está aproveitando esse mo
mento.quan~o deve 8 milhSes de ddlares, 
segundo a Imprensa nio sei. talvez 
10 -. quando deve nã6 sei quantos mi
lhões ao Banco do Brasil. está se apro
veitando desse d6cu~ento para traves~~r 
para poder buscar para si uma explica
~ão para a sua má gestão ~azendo Imp~
ta~ões falsas, ~azendo manobras. Eu o 
considero ~ruto da indústria da denun
cia~io caluniosa. N 

Embora o principio do livre convencimento ha
ja inhumado o critério das provas legais. de modo que. entre elas nio 
mais existe hierarquia. o fato é que a prova testemunhal pressupSç. 
para sua validade. alguma corrobora~io. A palavra isolada de uma tes
temunha. mormente quando ela assume o encargo de acusar não pode ja
m~is in~luir no espírito humano a ponto de convalidar o estado de cer
teza. indispensável em qualquer julgamento. Ao acusar. a testemunha 
assume o onus probandi(ônus da prova. dever de provar). devendo indi
car ou~ras que corroborem suas .afirma~ões ou o corpO de delito da in
~ra~io. se esta deixar vestígio. No depoimento de TAKESHI. nada disso 
~oi feito. A testemunha limitou-se a impingir sua história. sem refe
rir-se a pessoas ou coisas que pudessem confirmá-la. Não demonstrou 
que não se enganava. nem pretendia enganar. Ficou perdido. no meio de 
suas próprias palavras. merecendo seu depoimento a seguinte avalia~ão 
de HITTERMYER (obr. cito t. 11. p. 167): "seja como for. um testemu
nho isolado n~o pode ser mais do que uma afirma~~o sem verifica~~o." 

Como ~onte~ difama~ão publicitária. o de
poilllento de TAKESHI é ullla pe~a nutrit- mas. para efeitos jurídicos. 
nio' vale coisa alguma. trata-se de m p onuncialllento contestado e que 
não se •• par. senão e. s; .esoo. OS", l' s depo; men' os de que. se = ,-
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mou a abordar as supostas falcatruas do indiciado PAULO -.r~. C Q- 's 
de PEDRO. RENAN.\ ROBERTO 'REQUIaO e MOTTA VEIGA. são todos ~f.iI na
tureza do de TAKESHI. porqUe f'oram deslllentidos pelas pessoas e pode
riam confirm~-lo~. permanecendo nos autos como simples libelos ou de
n~ncias passíveis de apura~ão e qui~~ de retorsão judiciiria por parte 
daquelES a quem oienaem. A inaole difusa das acusa~~es aventuradas 
contra ,PAULO CÉSAR. impediu'a CPI de comprovar um f'ato sequer. especí
f'lco. concreto. objetivo. de extor~io. corrup~~o ativa ou explora~~o 
de prestígio. como era de SEU propósito. 

\ Em vez de concentrar-se em alguDl caso parti-
cular e investiga-lo em suas oFigens e consequincias. a CPI pref'eriu 
ouvir dlsc~rsos de seus componentes e das próprias testemunhas. per
d~ndo-se eDl um biratro de f'abula~ies e incoerincias que desvirtuaram 
sua f'un~ão apuradora. Sobretudo a partir do depoimento de FRANCISCO 
ERIBERTO FREIRE DE FRANCA. prestado em 1/7/92. a CPI não mais investi
gou o suposto trifico de influincia e participa~ão irregular na libe
ra~ão de verbas p~blicas. que 'eram os objetivos de sua atua~~o. Naque
la data. a CPI rompeu suas f'r~geii amarras com o -Caso PCH• desviando
-se para a ·Casa da DindaH

• na esperan~a de coletar dividendos politi
cos • custa do sacrifício de sua própria finalidade e. em consequin
cla. de tudo que. COIll tantas erronias. estava tentando apurar. Essa 
estarrecedora guinada. todavia. além de Importar em subversão dos pro
pósitos do Congresso Nacional. que não instituiu comissão alguma para 
investigar o Presidente da Rep~bllca. e sim Para o HCaso PC·. serve 
para referendar as objurgatórias de MOACIR LOBO DA COSTA. ERNANI SATY
RO. ALCINO PINTO FALCaO e AGUIAR DIAS. acima transcritas. sobre a ín
dole expansionista~ teatral e peCaminosa das investiga~ies parlamenta
res. 

Desgarrada de seu fulcro lesaI e deixando-se 
arrastar pelas ondas da demagogia. a CPI esqueceu totalmente sua fina
lidade. que era comprovar. com ~ela~ão a PAULO CÉSAR. a existincia de 
fatos concretos. def'inidos como crime. Em vez disso passou a indagar 
sobre depósitosef'etuados nas ,contas de ANA MARIA. com o inequívoco 
propósito de vincular o Presiden~e da Rep~blica ~s alegadas transgres
s~es do indiciado. que a CPI. ofuscada pela cintila~~o das gambiarras. 
n~o conseguiu apura.". Essa estranHa conduta. somen.te expl icável pelo 
maquiavelismo político ou pelo delirio promocional. acabou soterrando 
as investiga~ões em torno das atividades supostamente ilícitas de PAU
LO CÉSAR .. em holocausto à ilUolaç:~o do Presidente da República. Ao des
viar • porém. a rota de suas atrlbui~ies e usurpar competência que não 
lhe foi outorgada p a CPI atropelou o princípio ne procedat Judex ex 
of'f'icio. que veda ao juiz atuar sem provoca~ãor e agiu com n,lanifesto 
abuso de pOder. ,uma vez ~,ue. como aclma'foi esclarecido. os negócios e 
papéis privados estão im~nes de investi9a~ão por parte das Comissies 
Parlamentares de Inquérit~. 

", 

\, 

Essa inadlmissrvel guinada atirou a CPI nos 
escolhos da ilegalidade e 'Iinquinou de mal cia os atos que ela praticou 
em oesacordo com o Dlandato\ conf'~rido plilf Congresso Nacional. onde não 
existe auto~iza~~oalguma para inves~ o Presidente da Rep~bllca e. 

, 

I" 
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a f'ortiori(com mais f'ol""c;:a). os seus assuntos pal""tic,~lal""es • ...Q.-QD"~ivo. 
porém. dessa escandalo5a devassa. arbitrária. insolente. abusiva. é o 
esbulho do cargo que os"eleitores. em impressionante maioria. outorga
ram ao prejudicado. Nio obstante. para que essa arremetida pudesse. 
além dos danos morais causados. atingir o Pl""esidente da Rep~blica. se
~i~ nEcE5s~ric qU~ Ü~ f~lu5 B justificassem E que a LonstitulC;:Bo Fede
ral e as leis do Pais. colaborando com a CPI. fossem vulneráveis a 
pretensões usurpadoras. Os fatos. todavia. unilateralmente apurados. E 
a legislação vlgentE.nio possibilitam o ansiado impeachment.porque. 
para tanto. nio basta alardear. através da m(dla. que o Presidente 
perdeu a credibilidade. é indispensável que se prove. além de qualquer 
d~vida razoável. que ele traiu as responsabilidades do cargo. cometen
do crime que o incompatibilize com o exercício de suas altas funções. 

Constituição Federal que: 
No que tange à legislaçio. reza o art. 85 da 

HSão crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da Rep~blica que atentem 
contra a Constituição Federal e. espe
cialmente. contra: 

I a exist~ncia da União; 
11 o livre exercício do Poder Le

gislativo. do Poder Judiciário. 
do Ministério P~blico e dos Po
deres constitucionais das unida
des da Federação; 

111 o exercício dos direitos pOlíti-

IV 
V 
VI 
VII 

cos. individuais e sociais: 
a segurança interna do País; 
a probidade na administração; 
a lei oriamentária; 
o cumprimento das leis e das 
cisões judiciais. 

de-

ParágrafO único. Esses crimes 
definidos em lei especial. que 
lecerá as normas de processo e 
mento. H 

serão 
estabe
jul ga-

Portanto. ao dispor que os crimes de respon
sabilidade" do Presidente da República s.ttiú:l. definidos em lei especial 
que ~jjbelE>cE>rá as normas de processo e jUlgamento. o cânome em apre
ço condicionou sua eficácia à expedição de lei complementar. Inseriu
-se entre as Hnormas de legisl-aç:ão" que.J. H. HEIRELLES TEIXEIRA 
(HCurso de Direito ConBtitu~ijonal-. P. 330. Rio-si~ Paulo. 1991>. as
s i Dl conce i tua: 

"Essas normas. como sucede com as de ca
ráter pro mático. tamb~m necessitam 
do auxrli das normas ordinárias com
plement es para desenvolver sua eficá-

, ial. A Constituiç:ão lanç:a os 
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J,so C.,v;7 
lineamentos do Tribunal de ~~~ 'da 
Justi~a do Trabalho. do Minist pd
blico. e de outros órgios estatai~. 
assim como de r~sponsabllidade do Pre
sidente da República (juízo políticci. 
iIllPt2ClCnlllt2nt). CID suf'raglo universal. da 
representa~ão proporcional. da natura
llza~ão. etc •• mas a plenitude de seus 
eTeltos. relativamente a todas essas 
matérias.só é atingida através das leis 
complementares. daquilo que se denomina 
a Hintegra~âo normativa da Constitui
c;:âoH• 

Enquanto não se consumar essa Njntegra~iD 
normativaH

• através da promulgac;:ão da lei especial programada, nio se 
pOderá imputar ao Presidente da República a prática de crime de r~s
,ponsabilidade. A Lei 1.079. de 10/4/1950. que disciplinava a matéria. 
Tol tacitamente revogada pela Constituic;:io atual. que. em seu art. 15. 
S unlco. acima transcrito. declarou expressamente que os crimes de 
responsabilidade imputáveis ao Presidente da República ~ definido~ 
em lei especial. Evidentemente. o que ~ não li. de forma algo.Arns. I!:I 

que Ja existe. Tem de ser. forc;:osamente. o que est~ para vir. Se a 
Constituic;:ão quisesse conservar a Lei nQ 1.079. teria dito. no citado 
art. 85. 5 único. que os crimes de responsabilidade atribuíveis ao 
presidente da Rep~blica. bem como as normas de processo e Julgamento 
~ os definidos em lei especial. ou. quando nada. teria ressalvado. 
em suas disposi~~es transit6rias. a vigincia daquele diploma. Ao con
dicionar. porém. a Uma lei futura. a defini~~o dos crimes de responsa
bilidade e a indi~a~io das normas processuais respectivas. é @~vio 
que. tacitamente. revogou a lei em apre~o. 

Por Tor~a de seu parágraTO único. o art. as. 
da Constitui~ão Federal é norma program~tica de eficácia limitada. Nio 
é auto-executável ou auto-aplicável. porque apenas indica princípios. 
sem fornecer meios para a realizac;:io de tudo que exprime. ExplicandO 
este assunto. le~iona .J. H. HEIRELLES TEIXEIRA ("obr. clt •• p. 300). 
que: 

NA norma deverá considerar-se auta
-executável. ou auto-aplicável. ista ~ 
de eTicácia plena. completal. incidii'ldc 
desde logo. e diretamente. sobr~ a ma
téria que lhe constitui objeto. s~ nSe 
reclamar. para essa aplica~io: 

12) nelll a des i gnae;:ão de órgãos ou i/II.JI!:O

ridades especialús. acs quais ii'lco.A~~~ 
especi~jcamente essa execue;:ãc; 

2Q) nem a cria~ão de processos especi~is 
de execuç:ão; 

32) nelll. af aI. a elaborae;:ão de filO !!'tJI !.i> 

norma 1 gislativas que lhe c@~~]e-

te. "jr"Co. o $0.".0, ~.. H.e 

A 
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fixem o conte~do (lei co 
porque a norma constituclo 
apresenta suficientemente 
sobre o assunto. H 

Ke+erinoo-se ao art. 8~ oa Lonstituiçio ~e 
1946. de índole an~loga ~ do art. 85. da Constituição atual. argumenta 
o autor (obr. cito p. 296). que antes da promulgação da lei especial. 
nele prevista,Hnio seria possível aplicar-se o disposto nesse artigo. 
HEntretanto. na data em que aquela Constituição foi promulgada 
(18/9/1946) estava ainda em vigor a lei nQ 30. de 8/1/1892. que defi
nia os crimes apontados no art. 54 da Constituição de 1891. Entendeu. 
pois. o saudoso mestre. com sua invejável acuidade. que o art. 89. da 
Constitui~io de 1946. revogara a citada Lei nQ 30. de 8/1/1892. tanto 
assim que Hnio seria possível aplicar-seH o disposto naquele artigo. 
antes da e>(pedi~ão da lei especial nele prevista. Portanto. ubi eadem, 
ibi eadem legis dispositio(onde existe- a mesma razão prevalece a mesma 
regra). o mesmo ocorreu com o artigo 85. da Constituição de 1988. re
lativamente ~ lei ~.079. de 10/4/1950. Como a seguir esclareceu o men
cionado Jurista ~s páginas 302/303. de sua obra citada: 

t 
NSe a própria Constituição explicitamen-
te Faz reFerência à lei ordinária, 
através de Fórmulas consagradas. como. 
por exemplo. Ha lei estabelecer~ ••• H. 

Ha lei regulará ••• H• Ha lei expecifica
rá ••• H• ou ainda Hna forma da leiH.unas 
condiçies que a lei estabelecer H - como 
~ tão comum na Constituição brasileira. 
etc. - • nenhuma dúvida poder~ caber 
quanto ao caráter não execut6rio da 
norma. salvo.evidentemente •• e. ao lado 
dessa cláusula condicionante. outras 
existirem, suficientemente explícitas e 
completas para darem origem ~ exigJbi
lidade de direitos e obrigações. como 
ainda teremos oportunidade de veri
ficar. H 

Segundo RUY. citado ~ p'gina 301. da obra su
pra. nse a natureza e a extens~o do direito conferido ou do encargo 
imposto se acham de~inidas tio inteiramente. no próprio texto. que pa
ra as averiguar baste s6 o exame. a inteligência dos seus pr6prios 
termos. e SR. na linguagem deles. não existe indício nenhum de gug a 
matéria ~Qi confiada à ação 199islativa. então dever-se-á concluir que 
a disposi~ão ~ execut~vel por si mesma. H (Grifos acrescidos). Ora. o 
art. 85. da Constitui~ão Federal dispBs que os crimes de responsabili
dade. atribuíveis ao Presidente da República ~ definidos em lei 
especial. que estabelecerá as normas de processo e ju19amento.Con~iou. 
portanto. "à ação legislativaH• a elaboração de lei complementar. Essa 
lei. porjm. ainda nio existe. _Mas J~ existiria se o legislador consti
tuinte de 1988 ~osse tão previdente quanto os Pais da Rep~blica. que. 
nO,art. 54. da Constitui~io de 1891, de f' inaram que as leis comple-
mentares. relativas aos crimes,de resp n Ilidade e seu processo fos-
sem "~eitas na primeira sessão do pri . Congresso". 
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.tjm constituciona"!ista moderno. MANOEL 
VES FERREIRA. FILHO ("Comentários à Constituição Brasilf.\'in, dlõ 1988"7 
São Paulo. 1992). ao dissertar sobre o art. 85. nio invoca Jamais = 
Lei 1.079. de 10/4/1950. certamf.\'nte por consldf.\'rá-la caduca depois da 
prOmulga~~o do novo Pacto Supremo. ~empre que alUDe aos termos daquele 
dispositivo. revela expectativa em torno da lei complemf.\'ntar que o 
tornará aplicável. O seguinte trecho evidencia claramente essa corre
tíssima postura: 

NOS crimes de responsabilidade. consoan
te Ja se sublinhou anteriormente (v. 
comentários ao caput deste artigo). nia 
fogem ao princípio nu]]uf// criillE'n rlilJil!a 
poena sine ]ege. Tem de ser definidos 
em lei especial. segundo claramente e
xige o dispositivo em tlõl~. Assim.a in
Tração grave à Constituição. 'o atentado 
à Constituição. embora atinja especial
mente a existincia da Uniio ou o livrE 
exercício dos poderes Legislativo ou 
Judiciário. ou dos poderes constitucio
nais estaduais; quer fira a segurançi. 
interna do País. quer a probidade na 
administraçio ou a lei orçamentária;se
ja consista no descumprimento a leis DU 

decis&es judiciais n~o configura crime 
de responsabilidade. a menos qUE. pre
viamente. esteja' descrüta na lei Espe
cial como tal." CP. 171) 

Outro festejado intérprete da Constitui~âD 
vigente. HICHEL TEHER. elll seus "Elementos de Dir..:ito Constitucionall'/. 
P. 153. Sio Paulo. 1992). evita também incidir no pecado da mulher de 
Lot. usando sempre o verbo no futuro quando estuda o citado art. 95. 
da Lei Maior. Diz. por eXEmplo: "esses crimes ~ definidos em lei 
especial". ou •. ainda. que as "normas de processo e Julgamento a serem 
prescritas por essa lei. ~ aquelas" ••• (Grifos acrescidos). Não 
há. portanto. como se possa atribuir à Lei 1.079. de 10/4/1950. Uilla 
ultra-atividade capaz de suprir a omiss~o do Congresso Nacional. qUE. 
até hoje. nio produziu a lei complementar que o art. 85. da Constitui
~ão Federal demanda. para que nio permane~a como norma programática, 
de eficácia limitada. porque este dispositivo nio basta. por si meSBO. 
para atingir a sua própria finalidade. Enquanto perdurar esse estado 
de anomia em torno dos crimes de responsabilidade e suas normas dE 
processo e Julgamento. o impeachment do Presidente da Re:públ ica S2,r?:. 

Juridicamente. uma hipótese de materiali~açio impossivel. 

Mas. ainda que. só para argumentar. se ad.~ca 
a ultra-atividade da Lei 1.079. de 10/4/1950. seria imperativa. antes 
de tudo. a comprova~ão de que o indiciado PAULO CÉSAR. objeto lega] 
das apura~&es. cometeu realmente 05 cri 5 que lhe imputam. Somente 
após essa confirma~ão é que se poderia i gar se teria havido aiO$sJq;;:, 
dgtE:r'm i nadig. i nst i 9a,ãg 01.1 am; í1 i Dr arte do Pres i dente da Repo.í-
blica. únicas circunstânCias que. stitutos da co-autoria e ~a 



558 

partiC:ipaç;ão? poderiam vinculá-lo aos supostos crimes daquele>-~.fr.,~~~ 
rio. Ora. como acima ~oi afirmado. a CPI não investigou. a ~ 
qualquer dos fatos imputados a PAULO CÉSAR. limitando-se a ouvir tes
temunhas que se contradisSEram ao longo da instruç;ão. Se houve 
extorcio. a CPI n50 indicou quem foi o extorquido. nEm o montante da 
lesa0 patrimonial reSPEctiva. SE ocorreu Exploracio QE prEstigip. niu 
SE s?be de qUEm E qual a vantagEm ou Promessa dE vantagEm que PAULO 
CÉSAR teria obtido. nem o nome do funcionário sobre o qual ele preten
dera influir. Se hOUVE cprrupcão Sltiva. tambÉm se ignora quem foi o 
funcionário a quem ele teria oferecido ou prometido vantagem indevida. 
para determiná-lo a praticar. omitir ou retardar ato de oficio. 

Distendendo indevidamente em direç;io ao Pre
sidente da República a sua a~ão inquisitorial, a CPI emaranhou-se em 
seus próprios tentáculos E acabou não apurando um fato sequer. de na
tureza concreta. palpável. objetiva. que pudesse imputar como delituo
so. ~quele cujas atividades lhe cabia investigar. Requisitou um montio 
de cheques. mas perdeu-se na superficialidade de apurar quem os emitiu 
e os recebeu. Entretanto. na ?rigero dos fundos É que pOderia estar a 
prov~ de enriquecimento ilíc~ :0. Essa prigem não foi pesquisada. Se a 
CPI pretEndia, realmentE. cC!llprovar crimes patrimoniais de PAULO CÉ
SAR. teria de investigar DS atos qU~ elE praticou para enriquecer. 
Descobrir. em cada caso particular. a qUEm ele lESOU e o montante da 
leSa0. Teria. em suma. como o pretor romano. de indagar: quis? quibus 
auxiliis? quid? cur? quomod.,? ubi? quando? Sem respostas para essas 
perguntas. nio pode a CPI sAgerir denúncia contra PAULO CÉSAR. porque 
esta. a teor do art. 41. dD Cddigo de Processo Penal? deve conter "a 
exposi~io do fato criminoso. cem todas as suas circunstincJas." 

Or-a. se isso ocorre com PAULO CÉSAR. É claro 
que mais absurda ainda seri~ a pretensão de vincular o Presidente da 
Rep~blica ~s supostas a~E~. daquele Indiciado. cuja cri~inalidade. 
aliás. a CPI não apurou. Fora das hipóteses de ajuste. determinaç;ão. 
investiga~ão e auxílio. nao se pode falar em co-autoria ou particlpa
c;:ão criminosa. É clássica a lic;:ão de HUNGRIA ("Comentários ao Código 
Penal". v. I. p. 553. Rio. 1949). no sentido de qUE. para a punic:io do 
partícipe ~ neCEssário "um elemento psicológico: a vontade consciEnte 
e livre de concorrer. com a própria ac:io. na ac:io de outrem." E essa 
"vontade dE contribuir". observa o mestre. tem de ser -informada? em 
relac:ão a cada concorrente. do elemento SUbjetivo próprio do crime de 
que se trata". Ademais. como também ensina SOLEN ("Derecho Penal Ar"; 
gent ino N

• t. 11. P. 240): 

HLa participélCidn, 5ea cual ~uere su 
~ormav no es un mero t:.Q.Gocjmiento de] 
hecho, sino una contribución a produ
c/rIo; tanto en la instigacidn como en 
la compl icidad. la acción que hace a un 
suJeto participe tiene necesariamente 
que consistir en algo positivo, ·cuando 
1/1en05 en una lIIanif'estación verbal." 

Ainda que a19 
debitado ~s atividades dE PAULO CÉSAR. 
ao PF€sidente da República se ficass 

crime pudesse ser realmente 
se pOderia atribui-lO também 

c mprovado que este. como exige 
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'o "princípio de convergên.cia intencional" (SOLER. obro e t.~: 
267). houvesse praticado ·alguma a~io conscientemente dirigida ~ consu
nlal;ão daquele deI ito. Há· nos autos. porém. indícios veementes de que 
PAULO CÉSAR. seria um "boquirroto". como o classif'icou PEDRO COLLOR. ·a 
ponto de suas propaladas intimidades com o Poder nio serem acreditadas 
em Alagoas. onde. como consta 00 aepolmento daquele denunCiante. o 
pessoal. em reuniies sociais. o gozava e dizia: "Paulo. você nio tem 
influência nenhuma. voei vive cantando maravilhas. que você tem in
fluência aqui e acoli no Governo. é intimo do circulo do poder. Voci 
nio tem nenhuma influência." Nio s~o poucos 05 exemplos. na Hist6rla 
Universal e nos anais da criminal idade. de individuas que lograram 
ixito em suas artimanhas. alegando mandatos inexistentes. O célebre 
"Caso do Colar da Rainha". que precipitou a Revolu~io Francesa. dis
pensa outras cita~ies. 

De qualquer forma. haja ou nio crime nas ati
vidades de PAULO CÉSAR. o fato é que a CPI não tinha atribuições de 
investigar o Presidente da Rep~blica e nada existe nos autos que com
prove as hipóteses de co-autoria ou participa~ão. Além disso. por 
omiss~o do Congresso Nacional. ainda nio existe lei complementar que 
defina os crimes de responsabilidade e estabele~a as normas do respec
tivo processo. A lei 1.079. de 10/4/1950. aiém de inaplic~vel a partir 
da vigência da Constitui~io atual. também nio continha dispositivo al
gum que pudesse ser invocado no caso concreto. O ~nico que. em tese. 
seria passível de convoca~io para enquadramento do Presidente da Repú-· 
blica seria o art. 9Q. inciso 7. da lei em causa. que assim dispunha: 
"proc~der de modo iricompativel com a dignidade. a honra e o decoro do 
cargo.- Este dispositivo. porém. admissivel enquanto o principio· nul
lum crimen sine lege ainda nio era cânone consti·tucional. seria. por 
sua índole difusa. genérica e conceituosa. absolutamente inaplic~vel 
nos idos fluentes. Nele. poder-se-ia embutir um Código Penal inteiro! 

Ao entronizar. através de seu art. 52. XXXIX. 
o prinCIPIO nullum crilllen sine lege. que hoje se traduz como: "não há 
delito sem tipicldade- (ASilA. "'Tratado de Derecho Penal N

• t. 111. P. 
774, B. ~ires. 1958). a Constitui~ão Federal impôs ao legislador ordi
narlo o dever de esmerar-se na constru~io dos tipos penais. a ~im de 
que essa garantia. eminentemente liberal. nio seja prejudicada pelo 
desconhecimento das regras.que comandam a espécie. Trata-se de matéria 
de alta ipdaga~ão. tanto assim qU~. até convencer os doutos. a Teoria 
do Tipo (die lehre VOIII TatbestandJ assim denominada por ERNEST VOIi! SE 
LINS. seu criador~ suscitou acirrados debates. Um de seus postula~os. 
todavia. sempre apareceu absolutamente incensurável. Este é o de que 
os t;po's abgrtos. capazes de abrigar situa~ies elásticas ou subJeti
vas. violam o principio nullum crilllen sine lege e inutilizam a garan
tia que dele se espera. 

("Sobre o 
Penal em 
que: 

ApreciandO essa questão. observa ANiBAL BRUNO 
Tipo no Direito Penal". in HEstudos de Direito e Processo 

Homenagem a Nélson Hungria". P. 61. Rio-são Paulo. 19'62>. 

o tipo for
precisos. 

limite firme em redor da 
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figu ... a típica. O tipo assegu ... a ~t>-
ciação justa da c ... iminosidade do ~o 
cont ... a todo a ... bít ... lo. Quanto mais ~e-
chado j o tipo. isto ~.quanto mais ... es
t ... lta j a sua comp ... eensão.maio ... j a ga
rantia que dele deco ...... e pa ... a as libe ... -
dades civis. Na submissão do ~ato ao 
tlpo.o julgado ... está limitado pela lin
guagem te ... minante em que o traçou o le
gislador. Há mesmo um princípio de t~c
nica legislativa que proíbe de~inirem
-se os c ... imes em termos que dªem lugar 
à incerteza sobre os ~atos que sao 
realmente vedados. O tipo deve consti
tui ... -se de modo tal que ... eduza ao míni
mo. nesse pa ... ticular. o a ... bítrio do 
j uI gado .... " 

A segui .... adverte esse emérito penalista que 
"0 Rmpre~o de elementos no ... mativos em sentido estrito. que deixam lar-
go passo à inte ... p ... eta~ão" en~ ... aquece a lei porque a possibilidade de 
divergência "int ... oduz no tipo um ge ... me de imprecls~o que lhe pertuba a 
~Ixidez de limites." Com mais cla ... eza ainda. assim. leciona: 

"Os tipos abe ... tos. dentro dos quais é 
possível inclui .... segundo a interpre
ta~ão que se lhes dê. essa ou aquela 
a~ão. ~rustam a ~un~ão do tipo. A vigu
ra típica j.então. um molde elástico i
napto para a deTini~ão precisa do ~ato 
punível. Tipos desse genªro .encontram
-se especialmente em leis de governos 
autoritários. onde há sempre tendência 
a deixar certa 'margem de arbítrio na 
incrimina~ão dos Tatos. e. aTrouxando a 
deTini~ão legal. de~raudam o princípio 
de garantia." 

A ... igo .... pois. como tudo que implica em res
tri~.o de direitos. mormente no imbito penal. a citada lei 1.079. de 
10/4/1950. não pode ser esgrimida cont ... a o Presidente da República. 
porque. além de revogada pelo art. 85. § único. da Constltui~ão Fede
r~l. não reverenciou. em seu art. 9Q. inciso 7. acima examinado. ao 
critério jurídico de elabora~ão dos tipos penais. Em vez disso. criou 
uma ~igura delituosa cuja abrangência inutiliza a garantia liberal do 
pi"lncípio nu11uRI cril/len sine lege. Em conseq'..Iência. embo ... a transgre
disse a mais não poder. os limites do fatg dgtgrminadg e invadisse. 
sponte sua a vida privada do Presidente da República,a CPI nao conse
Sluiu comprovar vato algum. p ... evialllente devinido COIIIO c ... ime. comum ou 
de responsabilidade. O impeachment. portanto. e a denúncia por crime 
comum. são pretensões descabidas. tendentes a imp ... essionar a opinlao 
pública. mas totalmente alheias à ratio J 's(razão jurídica) daqueles 
procedimentos. Desca ... tado o eTelto publ ário da P ... oposta de iDlpea
chw.t ou do o<.reei •• nto d. denúnCit& • outro subsis"ria. 
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AlÉm de. na especle. não poder a CiU~ES~iIl 
relat6rio. imputar ao Prsildente da Repdblica a pr~tica de cr~m 
ou de responsabllidade.-~orque foi criada para apurar fato dgtermina
~, relativo às atividades de PAULO CéSAR. o processo respectivo seria 
de dificílima instauração. porque a Carta Magna. só o admite se for 
autorizado por dois ter~os dos membros da Cimara dos Deputados. Inter
pretando esse dispositivo. diz MANOEL GONÇALVES FILHO (obrs. cito v. 
2,-p.51>, que= 

NA_atual Constituiç~o previ aqui uma fa
se preliminar em relaç~o ao processo do 
Presidente da Repdblica. do Vice-Presi
dente ou dos Ministros de Estado. ~ 
nas crimes comuns. qyer nos crimes de 
responsabllidadg. Nenhum processo dessa 
natureza poderá iniciar-se sem que an
tes a C~mara o autorize. pela maioria 
qualificada de dois terços de seus mem
bros. Estabelece com isto. em favor 
dessas autoridades. uma prerrogativa a
náloga à que confere aos congressistas 
no art. 53. § 1Q.R 
(Grifos acrescidos) 

Ainda sobre a mat~ria. dispõe o Pacto Supre
mo. em seu art. 86, que admitida a acusa~ão. tamb~m por dois ter~os da 
Câmara dos Deputados. o Presidente da Repdblica será submetido a jul
gamento perante o Supremo Tribunal Federal. nos crimes comuns. ou pe
rante o Senado Federal. nos crimes de responsabilidade. Desprezando o 
brocado in claris cessat interpretatio(o que é claro dispensa inter
pretação>. o auto~ supra (obr. e vol. clt •• P. 173). assim comenta es
se dispositivo: 

NO iOlpeachment se desdobra por duas fa
zes. A primeira é designada. habitual
mente. por fase de pronúncia. Desenvol
ve-se perante a C~mara dos Deputados. A 
segunda. denominada fase de julgamento. 
decorre perante o Senado Federal. exce
to quanto a crimes comuns. quando se 
passa perante o Supremo Tribunal. Ob
serve-se. contudo. que estritamente fa
lando. os crimes comuns não seriam ob
jeto de impeachment. que é rigorosamen
te o processo dos crimes de responsabi
lidade. apenas e tão-somente. O proces
so dos crimes comuns do Presidente da 
Repdblica É. porém. assemelhado ao pro
cesso dos crimes de responsabilidade. R 

De todos os dispositivos que. na Constitui~ão 
Federal. versam sobre a incrimina~âo-d Presidente da República e os 
respectivos processos. o dnico que te -do objeto de alguma contro-
vérsia entre os doutos é o par,gra~o o art. 86. que assim precei-
tua: #0 Presidente da Reptiblica. na mcia de seu mandato. nâo pode 



562 

ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de su - • ~
C:~ 

HPredomina. por~m. o enteRdimento de que o Presidente não pode • por 
exemplo. ser responsabilizado por um homicídio que praticasse. Seria a 
atualização do princípio #The King can do no wrong//. E o te>tto consti
tucional. realmente. nio comporta outra interpreta~lo. A teor do art. 
8G. g ~nico. da Consliluiçio Federal. o Presidente 0& Nep~bllca. na 
vigência do mandato. não pode ser responsabilizado por atos estranhos 
ao exercício de sua Tunç:ões. Esses atos são de qualquer natureza. por
que ubi Jex non distinguit, nec nos distinguere debemus<onda a lei não 
distingue. não cabe ao intérprete distinguir). Muitas erronias têm si
do propaladas em torno de imaginários processos contra o Presidente da 
Rep~blica. Já disseram até - como se o art. 5i. I. da Constituição Fe
deral não Tulminasse tal absurdo - que o recebimento de den~ncia por 
crime comum dispensaria a autoriza~ão da Cimara dos Deputados. por 
dois terç:os de seus membros. Ora. se um simples Deputado Estadual nao 
pode ser processado sem licença de sua Cimara. como admitir-se que o 
Presidente da Rep~blica esteja. sem garantia alguma. ao alcance de 
eventual abuso do Ministério P~blico. 

Não pode haver dúvida razoável de que a auto
rizac:lo para o processo de impeachment depende da aprova~ão de dois 
te~c:os dos membros da Cimara dos Deputados. O meSIDO ocorrgndo com o 
processo por crim'" comliN. Nesta última hipótese. se Tor recebida a de
n~ncia ou a queixa. e houver conexão ou continência. todos os réus. ex 
vi do arte 79. do Código de Processo Penal. serão julgados pela Supre
ma Corte. No caso em debate. todavia. não se deve cogitar da aplica~ão 
dos dispositivos acima invocados. porque. não havendo crime comum nem 
crime de responsabilidade atribuível aO Presidente da República. se
ria ociosa uma incursão nlãl!s ampla e profunda no âmbito do impeachment 
e das normas que possibilitam o processo por crime comum. Exorbitando 
de suas atribuic:ies. a CPI tentou vincular o Presidente da República 
às atividades de PAULO CÉSAR. conseguindo apenas promover um éscindalo 
que. embora intentasse conspurcar a imagem daquele mandat~rio. não po
deria justificar. contra este. a instaura~ão de processo algum. 

A inTâmia. todavia. é o imposto. tradicional 
que, inexoravelmente. devem pagar todos os governantes. Aqui e alhu
res. a indústria da acusa~io é sempre operosa e amplo o mercado para a 
coloca~io de seus produtos. Em seu Tamoso artigo "A Di'ama~ão". onde 
verbera esse fen3meno. o incomparável RUY assim alude aos desvarios 
dos corsários da honra alheia: 

-Da altura. a que eles podem pretender. 
teremos a medida. recordando os que de 
agressores p~blicos recebeu o patriarca 
da liberd~de na Am~rica do Norte. Tais 
foram. que Washington declarava se sen
tiria mais Tellz morrendo. que continu
ando no governo. Acusado monstruosamen
te de Traudar o Tesouro. nivelado aos 
traTiciilntes mais vulgares pela imputa
~ão de ter !!Isentado onde se assentou a 
capital a valorizar as terras de 

ade particular nas margens 
o primeiro dos americanos 
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que i >: .. wa-se de t e," passadb.:p~=S't.~·j."P~n
dios s6 cabiveis "a um Ner~cri
minoso notório. ou a IlDl lar;;i"p;o 
vulgar". Guando ele terminou a segunda 
presidência, os órgaos oposicionistas 
conciamaram qUE aquela data udevia SEr 
de jubileu para os Estados Unidos. Nun
houl.-'e nar;:ão mais prostituída por um ho-
memNclisse um deles, do que a nação 
americana roi prostituida por 
Washington. N 

Embora seja o impeachment lJ.m processo poI ít i-: 
co. como definem todos os publicistas. nio pode ele fundar-se em con
jecturas. mormente se versam sobre assuntos particulares do President~ 
da Rep~bllca. absolutamente estranhos ao exercicio do cargo. Portanto, 
a i~egalíssima devassa que se procedeu nas receitas e despesas da "Ca
sa da Dinda", nenhum proveito podEria traZEr ~ pretensio de impeach
ment. uma vez que. além de obtidos por meios ilícitos. os documentos 
respectivos nao constituem corpo de delito. Nenhuma relaçio têm com 
crime comum ou de responsabilidade. São papéis relativos à contabili
dade doméstica. sobre os quais o Presidente da Repdblica não necessita 
prestar esclarecimento algum. porque o 6nus da prova cabe à acusa~io. 
Somente se esta especificasse alguma ilicitude. indicando o fato con
creto em que ela teria ocorrido. é que o imputado poderia sob pena de 
vingar a acusa~io. ser compelido a justificar-se. Como isto nio ocor
reu e nem mesmo se tentou realizar. ~ 6bvio que as conjecturas n~o 
transcenderam os limites do escindalo. 

Pelo princípio democrático da separa~ao de 
poderes. a CPI nao poderia sequer investigar as atividades de PAULO 
CÉSAR. porque ele não é funcionário público. Como cidadão comum. seus 
atos s6 são passíveis de apura~ão pelos órgios do Poder Judiciário. 
cujas atribui~ies no particular. foram ostensivamente usurpadas. O que 
se pretendeu. porém. Toi atingir o Presidente da Repdblica através 
desse indiciado. Mas. não conseguindo comprovar um único fato concre
to. t ipl-ficável como deI ito. na atua~ão de PAULO CÉSAR. a CP! tambehll 
não pôde. a não ser publicitariamente. envolver o Presidente da Repú~ 
blica em ilicitude alguma. uma vez que sem autoria. não se pode cogi
tar de co-autoria ou participa~ão. Procedam ou não procedam das burras 
de PAULO CllliSAR os cheques depositadOS nas contas bancárias de ANA t1A
RIA. estará o Presidente da República isento de qualquer responsabili
dade criminal enquanto não se provar a o~iqem ilícita daquele numerá
rio e. sobretudo. que ele concorreu dolosamente para a sua obten~ão. 

Através do secretário CL~UDIO FRANCISCO. o 
Presidente da República explicou que seus recursos Tinanceiros provi
nham de um empréstimo contraído no Uruguai. em época anterior'~ sua 
posse. Não precisaria. entretanto. darexplica~io alguma à CPI. porque 
não é indiciado. porque o ônus da prova cabe a quem alega. e porque 
não tinha o dever de prestar esclarecimento a um 6rgão incompetente 
para investigá-lo. O pr6prio e inadmiss' 1 desvio de Tinalidade que a 
CP! impôs a seus trabalhos. seria out~ btiv~ para o silêncio do Pre
si~ente da Repdblica. porque. como ns 01..1 a Suprema Corte dos Esta
dos Unidos. no caso Watkins v. Unit t:J. St tes. suso citado: "invii:stiga-
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r:;:'5es cOIlCiuzldas ap~nas para "punir"" os investigados. são \rni_e;;"sa-" 
;/eôs~"e> Ninguém está obrigàdo a justificar-se perante órgão in~lJ~ ~~ 
tE. sobretudo quando est~. além de exorbitar de suas fun~ies. 
promover-se no notici~rio escandaloso da imprensa. 

Violando o slgl10 bancario; Juramentando o 
indiciado e impedindo-o de ~xercer sua aut9~~~~~~~ compro~issando tes
teilaunnas proibidas de depor~ permit indo. ql,1e. a.n.tE:s de inquiridas. as 
testemunhas soubessem o que as outras depuseram; .deixando de investi
gar o fato detgrmlnado ~ incursionando ~~ papéis privados e na vida 
particular de pessoas estranhas à rela~ão probatéria. inclusive o Pre
sidente da Rep~blica. a Comissão Parlamentar de Inquérito. cometendo 
UM verdadeiro autoc(dio. procedeu a uma absurda devassa. inconsequente 
E abusiva. que nenhum Jurista aprovaria. Seu mais grave deslize. en
tret~ntD. ~Di o de não investigar aquilo para que foi constituída. ou 
se·Ja. a prigem da fortuna do indiciado. Pre.ocupada. apenas. em envol
VEr o Pr~sid~nt~ da Rep~blica. a CPI. dei~ou de apurar os supostos 
crimes d~ PAULO CÉSAR. que. se verazes. só poderiam ser comprovados 
nas atos qu~ ele praticou para enriquecer~ 

o qU~ PAULO CÉSAR fez com seu. patrimônio nada 
prova contra el~ ou contra qu~m s~ ben~ficlou dO$ cheques respectivos. 
porqu~ não é crime dar dinheiro ou r~c~bê-l0 de formas lícitas. Se a 
CP! pret~ndia apurar crimes desse indiciado. teria de investigar ã 
Q~i9gm de sua riqueza e não o que. com ela. ele fez ou vem fazendo. 
lC~ii!ne. ~m sua def'lniç:ão mais completa (ASUA • . "La Ley y.el Delito". P. 
233. 8. Aires. 1954).é o ato típiCO. antiJurídico. imput~vel. culpá
vel, punível e. às vezes sujeito a condiç:.íies objetivas de punibilida
dE. SE o cabedal do Indiciado. como constou do Requerimento nQ 52. que 
~ativau a CPI. Jorrada da cobranç:a d~ "pedágio" ou de "participa~~o 
ilf""e9lular sobre a libera~ão de verbas p~blicasH. é ébvio que as Inves
tiga~ies teriam de s~r concentradas nessas mesmas verbas cuja libera
~5a elE supostamente patrocinara. Nisso. exatamente nisso. ou seja. no 
.ta de extorquir ou corromper funcion~rlosp~bllcos para a libera~io 
de verbas. é que consistiria o crime. 

Relegando ao oblívio as supostas a~ies deli
tuosas. que teriam enriquecido PAULO CÉSAR. a CPI descumpriu o seu de
ver d~ investigar o indi~iado. preferindo extraviar-se em incursões 
PElas contas bancárias de outras pessoas. como se através delas pudes
SE comprovar fatos pretéritos. ou seja. aqueles que. se verdadeiros. 
de.Dnst~ariam atividade criminal. Dessa inJustific~vel dlstor~ão re-
5ul ou a vacuidade do inquérito. ond~ nenhum ~ato criminoso foi com
provada. Em nenhuma peç:a do inquérito existe prova de que o indiciada 
e~tDFquiu isto ou aquilo ou que ele corrompeu este ou aquele funcioná
r,~ü~. NeSSE s~ntido. nenhum fato concreto ~oi sequer pesquisado.Nem 
n~~slmlo a 1 Iberac;:ão d~ verbas foi objeto de indagaç:ão. de modo que não 
Se? sabe se. realmente. PAULO CÉSAR teria patrocinado algum caso e au
ferida proveito de~se patrocínio. Falou-se muito em dinheiro. mas ne
!rti1lu~ caso concreto de extorsão ou corrup~ao ativa foi comprovado. Com 
~lmIpdrO nos autos. pois. não se r que o patrimônio do indi
ciada seja de eriggm criminosa. 
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Pert ant e, além de ser J ur i d i camel'loti!: i~~! s
s'lvel a cr I alOãe de uma· tPI para apurar f'at lOS i ndet erm i nades. cellllO lOS 
centldes ne caldeirão'de bruxas que PEDRO COLLOR e>:ibi • .1 à imprensa. 
verif'ica-se que o órgão em aprelOO, extrapolando até mesmo as exagera
das atribuilOies que, inconstitucionalmente. lhe foram conferidas. in
vadiu inutilmente lOS negóclQs prlvaoos de .numeras pessoas. porquE. 
não ·t·endo comprovado' a oC i gem deI I tuosa do tesouro de PAULO CÉSAR. ne
nhuma' relevância penar teria o f'ato de haver ele mandado depositar na 
conta ,de al guém, qual q'uerqúant i a. Somente se sua prosper i dade fosse 
de 'or- i gem comprovadament e cr i m i nosa é que as i nvest i gaç:ííes de out ras 
pessoas teria cabimento. Mas. ainda assim. para saber se elas haviam 
sido co~autoras ou co-partícipes nos atos originários. dos quais te
riam re~ultado o patrlmBnio do indiciado. Investigar. porém. tais de
pósitos banc'rlos. apenas em holecausto • difamalOão dos benefici'rios. 
é ate que. evidentemente. não merece aplauses. 

Ali~s, quando cessar a algazarra em terne dos 
fatos em apuraç:ãoe for f'elta uma serena devassa dessa estrepitosa de
vassa."ver-se-~ qUe hãb f'oi o patriotismo lO móvel de tanta celeuma. 
Seri fatal. a conclusão de que se pretendeu principalmente debilitar D 
Presidente da República. para o ef'eito de obrigá-lo a descerrar os co
f'res p~blicos e liberar verbas cuja f'inalidade seria. na melhor das 
hipóteses. a de prestigiar políticos em suas bases eleiterais. Para e 
País. todavia. na fase atual de recessão. desemprego e outros Tlagelos 
da crise econômica. nada seria pior que UQI processo de iIlIPeach!lIE'!lt. 
cujas consequênclas ruinosas podem. até mesmo. fermentar uma convulsaD 
socja]~ ~inda que isso n~o ocorresse. o preç:o que a Na~io teria de pa
gar;. através de conchavos e barganhas. para que tudo se acomodasse. 
se.r.ia'alto emdenlasia. não se justificando. pois. uma aventura que. de 
an.temãà~ se revela como sed i c i osa e f'atalmente destrut i va. 

De tudo que f'oi imputado a PAULO CÉSAR. cuj<ill
situalOão no inquérito não pode ser esquecida ou relegada. porque dela 
é que dlmanarlam as enganosas hipóteses de impeachment ou de denúncia 
contra o Presidente da República.' o crime que mais se adaptaria ao es
tudo psicológico que dele f'ez PEDRO COLLOR. seria o de explQracãp dg 
prestigio. assl~ tipificado no art. 332. do CÓdigo Penal: "Obter. para 
si ou para outrem. vantagem ou promessa de vantagem. a pretexto de in
flu.!r, em' f'unclonário púb,l ico no exercício da funç:ãlO". Trata-se. como 
leciona HU~GRIA Cobro citar v. IX. P. 425. Rio. 1958). de ullla espeCie 
de estgliooatp. transladada para e capítulo dos crimes contra a admi
njstra~ão pública. em razão do detrimento que acarreta ou pode acarre
tar N~ dignidade eu insuspeitabilidade dos funcion~rios do EstadD-. 
Se. pois. come disse PEDRO. o indiciado é um bequirroto. um f'anfarrãD v 

URl.' Impostor'. que alega intimidades CORI Deus e o IlIundo. este seria o 
crime ajust~vel ~ sua personalidade. Mas. sobre tal delito. nenhum fa
to concrete foi comprovado. se houvesse., ter-se-ia .ainda de indagar se 
ele envolveria o Presidente da República. 

Co-autoria. é ObVDO. não se presume. Sobretu
do na vendlt io f'um; (vender f'umaç;a), mi llantato. credito(cr'li:d i to jactân
cioso) ou inf'luência Jactanciosa. expressão com que a doutrina também 
designa a exploracão de prestigio. mil em f'avor do funcionário. 
f'en'te do suposto prestígio. além da pre o de inocência comum a to-
dos os cidadãos (C.F •• art. 5Q. LVII). la que dimana da respeita-
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I:l 11 i <di at!ll e \!ll[D seu cargo. Em te~la de co-autor ia. vale a r-ecoMe~1t.liP15I ,de 
Fl.OUHAiIJ (~'Trattató di IJlrittO PenaJe N• v~ I. part'e I. p. 521. f'f1Jano. 
1910): Nnessuna regala a-'prioc(. ne in f'à..,.ore ne contro deI reo; nessu
na presunzione prestabiIita/" Até mesmo na hipótese ele conivência. que 
decorre quando alguém pr-esencia passivamente um delito ou. tendo dele 
notrcia. nio o impede ou adverte antecipadamente o autor. ou n~o o de 
iH_meia à autor-idade. entende RANIERI ("IJ Concorso Piu Persone In Un 
Reato". p. 57. Hi Jano. 1949). que Nnon puo dirsi che vi abbia in aJcun 
modo collabora-fo'"; -A co-autor-'ia (WELIEl. NDenrcho Penal N• p. 113. B. 
aires. 1956) obedece ao pr-incipio da dlvis~o do trabalho. N~o existe. 
PDrtanto. em rela~io a quem nio ajudou na construçio do delito. 

Ainda antes da eclos~o do escândalo que en
vDlYe~ P~ULO C~SAR. D Presi~ente da Rep~blica demitiu a maior parte de 
seu M!nistério ~todos os pre~bstos que colaborar-am para a sua elei
~iD. demonstrando. assim. de maneira cabal e incontest~vel. o prop6si
to de governar sem in~lu&nci~ de amigos ou de pessoas sem tradiçio no 
imbito da polftica ou da administraçio p~blica. Assim procedendQ. evi
denciou que nio participava de esquema algum de enriquecimento Ilicito 
e qUE. se irregularidades e~istiam em alguns setores. nio contavam com 
sua aprova~io. Além disso. em todo o inqu~rito. ninguém ap8ntQu um ato 
sequer que ele houvesse praticado. no exercício do cargo ou em cariter 
estritamente pessoal. que pudesse ser tipi~icado como crime. Sua in
clusio no relat6rio da CPI ou em den~ncia ao Hinist~rio P~blico ~ e 
seria apenas um expediente publicitirio. mani~estamente inepto. conde
nado a inscrever-se nos anais antijurídicos do abuso de poder. 

A admlr~vel postura do Presidente da Rep~bli
ca. em tDdo desenrolar da crise arti~icial que con~unde o País. talvez 
não teÚtlha precedente na história dos povos cultos. Apesar de acossado 
por uma matilha ~ren~tica de acusadores. o Presidente da Rep~blica nio 
Exerceu qualquer in~luincia para impossibilitar ou simples~ente di~i
cultar as a~ies dos que pretendi~rn incrimina-l0. Autorizou expressa e 
veementemente a todos os órgios da administraçio p~blica que ~orneces
sem tudo que lhes ~osse solicitado. Abriu aos inquisidores as portas 
do Banco Central. da Receita Federal. do D.A.C. e outros órgios. e 
perMitiu at~ mesmo a livre atua;io da Policia Federal. Haior prova de 
iSEn~ão e decoro. não se poderia. nas circunstâncias. pretender de um 
governante. Se a inocencia nio ~osse urna presunção constitucional. se 
algum indicio devesse re~or~~-la. nenhum poderia ser mais convincente 
do que esse empenho em ~acilitar a tare~a de seus acusadores. 

Por todo o exposto. parece nio haver d~vida 
de que D inqu~ritD em discussio se destina ao arquivamento. Como aler
ta "A~ZIMI <obro cito v I. p. 196). o escopo do processo penal é o de 
verificar o fundamento da pretensão punitiva e nio o de torn~-la rea
liz~vel a todo custo. Quando. no próprio inqu~r-ito. evidencia-se a im
proced&ncia das imputa~ôes. seria chocantemente abusiva a instaura~âo 
de um processo vlfrxationis causa(com o propósito de vexar. de per se
gu!~). mormente de c:onsequÊncias desastrosas para a ordem constitucio
nal e o interesse p~blico. Estribar. tamb~m. uma den~ncia ou uma pro
posta de il1lPlfrachlllent em um expe"cliente i Ruisitorial. instruído com 
"provas" ilicitamente obtidas. seria i ~llizar qualquer procedimento 
ult~rior. uma vez que nada conseguiria ~~tr as ilegalidades j~ prati
c.das. Cooo uo foto ;nv;ável. ;' sobrev;ver às agressões do 
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meio em que foi gerado. o !nquérito em causa exora a sua pr~~ ~~~ 
ma~ão. a fim de repousar. em paz. sem prejudicar direitos. ex~ 
opini~o p~blica e perturb~r a tranquilidade social. 

Brasília. DF. 25 de agosto de 1992. 
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Prof. Dr. Manoel, GonCjlalves Ferreira Filho 
Titular de Direito Constitucional da 

F,aculdade ,de Direito da U.S.F. 
1 

PARECER 

-

l. consuLta. 

1. Foi~me submetida Consulta, em que se expõe: 

"Considerando aue o art. 102, inciso I, 
alinea' "b'" 'da constituição Federal atribui 
competência ao supremo Tribunal Federal para 
pr,ocessar e julgar originariamente o Presi
dente da 'República nas infrações penais co
~uns; 

Considerando que a Câmara dos Deputados 
tem competência privativa para autorizar, por 
dois terços de seus membros, a instauração de 
processo éontra o Presidente da República, 
nos termos do art. 51, inciso I; 

Considerando que o julgamento do Presi
dente da República por crime de responsabili
dade pressupõe seja admitida a acusação por 
dois terços da Câmara dos Deputados( art. 86, 
caput); 

Rua JlWlqria. '64, 91/92 - SAo Paul.o - 01455-904 - Tel.. (011) 
212.1588 - Fax (011) 814.0278 
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1) A au~orização da Cãmara dos Depu~a
dos, a que alude o art. 51, inciso I, da 
Constituição Federal, é exigida para qualquer 
processo contra o Presiden~e da República, 
abrangendo, por~anto, processos por crimes de 
responsabilidade? 

2) A deliberação da Cãmara dos Deputados 
sobr" .'.nstauração de processo con~ra o Presi
den'te 1;'.1 República, nos casos do art. 51, in
ciso I, s do art. 86 da Constituição Federal, 
deve sel tomada por voto nominal e secreto 
dos Deputados? 

3) Foram objeto de recepção pela Consti
tuição Federal de 1988 as normas da Lei nQ 
1.079, de 10/04/50, que definem' os crimes de 
responsabilidade e regulam o respectivo pro
cesso de julgamento? 

4) O critério constitucional da propor
cionalidade dos p~rtidos e Blocos Parlamenta
res' cios órgãos do Poder Legisla~ivo( art. 58, 
S lQ) prevalece em relação à Comissão Espe
cia-l de que cuida o ar~. 19 da Lei nQ 
1.079/50? 

5) O elevado número de Partidos atual
mente representados na Câmara dos Deputados e 
a' diminuta representac;:ão de alguns deles., 
que, por vezes, não ultrapassa um ou dois 
membros, permite a~randamento da regra do 
art. 19 da Lei nQ 1.079/50, que prevê a par
ticipac;:ao de todos os Partidos?" 

2. Dois sã~ os temas que se salientam dentre os 

muitos suscitados pel. Consulta. 

a .. B8Dqr1a, 114, '1/'2 - 810 .aulo - 01411-'04 - Tel. (011) 
212.11 •• - paz (011) 814.027. 
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Um concerne à carac~erização do crime de responsa-

bilidade no direi~o brasileiro em vigor. Isto envolve, 

por um lado, a aplicação do principio da legalidade no 

plano criminal, por ou~ro, a questão da recepção de lei 

ordinária pelo direito constitucional a ela posterior. 

o segundo diz respeito ao processo e ao julgamento do 

Presidente da República, também em face do direito bra-

sileiro, quer no chamado impeachment, quer em face de 

crime dito comum, o que também implica no problema da 

recepção. 

Por sua importáncia, cada um desses temas merecerá 

um exame relativamente aprofundado, numa seção separada 

deste estudo. Isto depois de algumas consideraçOes pre-

liminares, de caráter geral e hist6rico, que a matéria 

justifica. 

Secão preliminar. Aspectos gerais. 

AI Alguns elementos hist6ricos. 

3. Cabem, para o melhor esclarecimento de ambos os 

aspectos acima levantados, breves observaçOes de indol. 

Rua Hungria, 664, 91/92 - 8&0 Paulo - 01455-904 - Tel. (011) 
212.158. - Faz (011) B14.0278 
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É sabido que o impeachment nasceu na Inglaterra, 

ainda na Idade Média( C!. Paulo Brossard de Souza Pin-

to, o impaachment, Porto Alegre, 1965, n 2 18). Portan-

to, a um tempo em que não se fazia a distinção entre as 

funções do Estado, e seu exercicio por Poderes separa-

dos. idéia que Montesquieu, nas pegadas de Locke, iria 

tornar clássica. 

Na sua origem, o impeachment consistia· num proces-

so criminal, perante o Parlamento, pelo qual uma auto-

ridade era destituida do cargo e sofria a condenação a 

uma pena corporal. Todavia, por assegurar dafesa ao 

acusado, foi posto de lado, quando, no séculos XVII, o 

Parlamento preferiu meios mais expeditos, como a lei 

condehat6ria, o bill of attainder, para derrubar li cas-

tigar as autoridades .que se lhe antepunham( Cf. meu 

Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Saraiva, 

19a. ed., 1992, pág. 141 e segs.). 

Depois do Bil1 of Rights, de 1688, que proibiU os 

monarcas de concederem graça aos condenados no impeaoh-

ment, recobrou certa importância. Na verdade, foi usan-

do da ameaça do impeachmaDt, justamente temido em razão 

da perda da maioria na Câmara dos Comuns, que os oposi-

Rua Hungria, 664, 91/92 - 840 paulo - 01455-904 - Tel. (011) 
212.1588 - Fax (011) 814.0278 
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tores ao Gabinece logravam se exonerassem os Minis-

tros, OU o Ministério, em minoria, para evitá-lo. Isto, 

consideram os hiscoriadores do Direico Constitucional 

levou ao estabelecimenco do principio 4a responsa~ili-

dade politica 40 Ga~inete, elemento básico do parlamen-

tar~smo, segundo o qual deve deixar o Poder o Ministro, 

ou o Gabinete, posto em minoria perante a Câmara dos 

Comuns. 

Na verdade, a consagração do referido principio da 

responsabilidade politica do Gabinete levou ao desuso o 

impeachment, que, desde 1806, não é mais usado, segundo 

consta .. 

4. Foi o Direito norte-americano que salvou do es-

quecimento esse instituto. Com efeito, consagraram-no 

constituições estaduais ( Virgi~ia, Massachussets ••• ), 

bem como a Constituição Federal de 1787, esta no art. 

2 Q , seçao 4a. 

Entretanto, neste passo, como noutros, o Direito 

Constitucional norte-americano não seguiu rigorosamente 

o modelo. 

com efeito, o impoacbmont norte-americano difere 

do inglês, em pontos essenciais. O impoacbmont inglês 
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tem ni~tda conotação de processo crirn1nal; o norte-ame-

ricaf.lo, não. 

Transc! -"~-se a lição de Brossard: 

"En~re um e outro processo ( o inglês e o 
·norte-am~ricano), embora de igual denomina
ção, rito semelhante e semelhantes formalida
odes, ambos com aparato e solenidades mais ou 
menos judiciais, há afinidades e distinções 
que é de mister acentuar: 

a) começam por acusação da Câmara popu
lar, sem o que a Câmara alta nâo pode profe
rir julgamento e nada lhe é dado fazer; 

b) seus efeitos, que são políticos nos 
Estados Unidos, na Inglaterra sáo de natureza 
criminal; 

c) a .câmara dos Lordes funciona como 
tribunal judiciário, -- o mais alto do reino-

e por simples maioria inflige quaisquer 
penas, ainda as mais terríveis -- morte, exí
lio, desonra, prisão, confisco de bens; o Se
nado só pelo voto de dois terços dos membros 
presentes aplica sanções meramente políticas, 
não passando além da destituição da autorida
de, com ou sem inabilitação para o exercício 
de outro cargo, reservado ã 'justiça o encargo 
de adotar sanções crim1nais, quando elas cou
berem; 

d) os Lordes julgam de fato ~ de dire,i
to, fazem o cri~e e a pena; o Senado, como 
corte política, apenas afasta do poder a au
toridade, para que não continue ela a preju
dicar o país, em casos de traição, concussão 
e outros grandes crimes e delitos, ou má con
dutá, compreendendo-se nesta expressão faltas 
inominadas, com ou sem repercussão na esfera 
do crime, cometidas ou não no exercício das 
funções; 

e) o impeaCbment nos Estados Unidos cabe 
apenas contra quem esteja investido em cargo 
público; cabendo contra o Presidente e o Vi
ce-Presidente da República, os juízes fede
rais e os funcionári~s da União, excluídos os 
militares e os congressistas, cessa quando, 
por qualquer causa, haja desligamento efetivo 
do cargo; na Inglaterra é( ou foi) mais largo 
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o espec~ro do ins~itu~o. A ele estão sujei~os 
~odos os súditos do reino, pares e comuns, 
altas au~oridades ou simples cidadãos, mili
tares ou civis, inves~idos ou não em funções 
oficiais. 56 a Coroa a ele não es~á sujei~a; 
e~c."( Ob. ci~., n g 17). 

3. tIo direi~o orasileiro, foi o impeachment pre-

vis~o pela Cons~ituição do Império, nos ar~s. 38 e 47, 

para Minis~ros de Estado. Lei complemen~ar, de 15 de 

ou~ubro de 1827, regulou-o em termos penais. O desen-

volvimento da responsabilidade politica, en~retanto, o 

conservou sem uso, fora casos esporádicos em 1827, 

1828, 1829, 1831, 1832 e 1834, os quais não chegaram a 

resultado algum( Brossard, 00. cit., ngs 31 e 32). 

Todas as constituições republicanas, sem exceção, 

o previram par~-o Presiden~e da República, e altas au-

toridades. Inspirou-se para ~an~o o cons~i~uinte no di-

reito nor~e-americano, embora sem àeixar de adotar mo-

. dificações nalguns pontos. É o que se verá adiante. 

B) A natureza do impeachment. 

6. Não é pacifica, todavia, a questão da na~ureza 

do impeachment tanto no Direito americano como no bra-

sileiro. 
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Nos Estados Unidos, aponta Brossard, numerosos ju-

ristas sustentam ser o impeachment um processo politi-

co. cita, a propósito, o eminente Story que o cons.idera 

"de natureza puramente politica", bem como a Lawrence, 

que partilha dessa opinião, entre outros( ob. cit., nQ 

53) . 

Entretanto, Corwin, no clássico The President 

office and powers, pretende que o impeachment é "essen-

cialmente um processo criminal". Assinala até que a te-

se oposta, sustentada no caso Chase pela acusação, de 

que o impeachment é uma "inquest of power", foi repeli-

da( Edward S. Corwin, 010. cit., Nova Iorque: New York 

Univ. Press, 4a. ed., p. 351). 

Igualmente, Lawrence Tribe, professor de Harvard, 

se inclina pela tese ào caráter criminal do impeach-

ment, ( American Constitutional Law, Ne", York: Founda-

tion Press, 2a. ed., 1988, pág. 290). 

7. No Brasil, Pontes de Miranda, entre outros, 

considera o impeacbment de natureza criminal: 

"Não há julgamento politico, senlllu 
stricto, do Presidente da República" ( COlllen
tários à constituição de ~946, Rio de Janei
ro: Borsoi, 3a •. ed., 1960, tomo III, pág. 
137) • 
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Outros, como Brossard, o vêem como pOlltico( ob. 

cit., pág. 73 e segs.), assim como Felisbelo Freire e, 

hoje Pinto Ferreira( Comentários á constituição Braai-

leira( São Paulo: Saraiva, 1992, 3Q vol, pág. 599 e 

sega.) 

Terceiros, como José Frederico Marques'o tomam por 

misto ( Da competência em matéria penal, São Paulo: Sa-

raiva, 1953, pág. 154), como o faziam Epitácio Pessoa, 

Pedro Lessa, Anlbal Freire, etc. ( apud Pinto Ferreira, 

ob cit., voL cit., pág 601). 

Na verdade, parece necessário distinguir, no im-

peachment à brasileira, o papel da Cãmara dos Deputados 

do que é conferido ao Senado, nos crimes de responsabi-

lidade., ao Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns. 

O do Senado, ou do Supremo Tribunal Federal, é es-

tritamente jurisdicional: ambos processam e julqam. 

J.1 a Cãmara dos Deputados "autoriza", admite a 

acusação. qra, neste passo, há dois aspectos a conside-

raro 
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Um, inexist:e, ::lesmo em t:ese, o crime. A Cámar,. não 

pode conceder a autorização. De fato, num sistema pre-

sidencialista, não se poàe admitir que o impeacnment 

degenere em . "c::""est of power, sob pena de transformar o 

regime em parlam~n~arista. 

Outro, existe, em tese, o crime, seja comum, seja 

de responsabilidade. A Cámara pode, ou não, conceder a 

aut:orizaçao. Sim, porque nest:e passo ela deve ponderar 

o interesse nacional, morment:e no que tange à oportuni-

dade, '0 que pode levar a adiar o desencadear de um pro-

cesso que seguramente traz grandes transtornos para a 

vida do Pais. Mormente em se tratando de crime de res-

ponsabilidade, que no fundo é uma conduta politicamente 

indesejável, não uma conduta anti-social grave. 

Esta última tese é, aliás, sufragada pelo voto do 

Min. Aldir Passarinho no MS 20.941-1-DF. 

Ela também o é pela doutrina. Barbalho, com efei-

to, já ensinava: 

"E é por razões de ordem politica e para 
maior resguardo da autoridade do primeiro ma
gistrado da Nação, que ele, mesmo em crimes 
particulares, s6 é processado depois que a 
acusação, apreciada pela Câmara dos Deputa
dos, é por ela julgada procedente. Assim re
mover-se-ão denúncias caluniosas, evitar-se-á 
ao Chefe de Estado o inc6modo da posição de 
processado antes por vindicta e prop6sito 
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hostil, do que por legitimo desagravo, e obs
tar-se~á que processos inoportunos e imperti
ne'ntés, venham, q,*çá em conjuntura gravíssi
ma para a Nação, o primeiro magistrado dela" ( 
João Barbalho, constituição Federal Brasilei
ra, ~io de Janeiro: Briguiet, ~a. ed., 1924, 
pág. 236). 

No mesmo sentido, Rui Barbosa ( Obras Completas, v. 

XXV, t. VI, pág. 109). 

s.cão I. O crime de resoonsabilidade no direito 

brasileiro. 

8. A caracterização do crime de responsabilidade é 

um dos pontos em que se manifestam diferenças entre o 

direito estrangeiro,. particularmente norte-americano, e 

o brasileiro. 

No direito norte-americano-- saliente-se-- há con-

trovérsia sobre a determinação do que sejam, verdadei-

ramente, as infrações que dão lugar ao impeachment. Se-

riam, sempre, crimes? 

O art. 2g, seção 4a. da Constituição dos Estados 

Unidos da América dispõe: 

"O Presidente, o Vice-Presidente e todas 
as autoridades civis dos Estados Unidos, se
rão destituídos dos cargos em processo de 
acusação, e em caso de condenação por trai-
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ção, suborno e ou~ros ==imes graves e ofen
sas." 

Ou, no original: 

579 

"The Presidem:, '!ice Presiden~ and all 
officers of the Uni~ed Sta~es, shall be remo
ved from Office on Impeachmen~ for, and Con
vic~ion cf, T=eason, Bribery, cr other High 
crimes and Misdemeanors." ( no~a 1). 

Traição ( "treason") é iI1dubitavelmen~e um 

crime, no sentiqo de conduta an~i-social e no sen~ido 

juridico-formal. Aliás, a própria constituição de Fila-

délfia expressamen~e a define como tal, no art. 32, § 

3 2 • SubornCl( "bribery") igualmen~e o é, em toda parte e 

em toda legislação criminal. 

High crimes são eviden~emen~e ... crimes graves ••• 

Mas quais? 

,Lawrence Tribe, a esse respeito, aponta haver lar-

go acordo de que a frase "high crimes and misd_ea-

nors", na intenção dos constituintes de Filadéltia, se 

refere, a uma "categoria limitada", análoga à das "qreat 

ottens.lI", sujeitas a impeacuent, na common 1.a1l inqle-

sa. Estas "qreat ottens.s" inc1.uiriam: 

"Desvio de fundos, abuso de poder, ne
gliqência de dever., viCllação das prerrogati
vas do Legislati'O'o,e corrupção"( American 
Constitutional Law, ob. cit., páq. 290/291). 
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AI O 4iréito constitucional brasileiro. 

9. Não é essa a concepção de crime de responsabi-

lidade que deflui do estudo comparativo das Constitui-

ções republicanas brasileiras. 

É precis'o ter presente o texto de cada uma delas. 

Constituição de 1891. 
"Art. 54 - São crimes de responsabilida

de os atos do Presidente da República que 
atentarem contra: 

12) A existência polltica da Unilo; 
2 2') A Constituição e a forma do Governo 

Federal; 
3 2 ) O livre exerclcio dos poderes poll

ticos; 
4 2 ) O gozo e o exerclcio legal dos di-

reitos pollticos ou individuais; 
52) A segurança interna do pais; 
6 2 ) A probidade da administraçlo; 
7 2 ) A guarda e o emprego constitucional 

dos dinheiros públicos; 
8 2 ) As leis orçamentárias votadas pelo 

Congresso. 
S 12) Esses delitos serao definidos em 

lei especial. 
S 22) Outra lei regulará a acusaçAo, o 

processo e o julgamento. 
S 3 2 ) Ambas essas leis serao feitas na 

primeira sessao do primeiro congresso". 

constituiçao de 1934. 
"Art. 57. São crimes de responsabilidade 

os atos do Presidente da República, definidos 
em lei, que atentarem contra: 

a) a existência da União; 
b) a Constituição e a forma do governo 

federal; 
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c) o livre exercicio dos poderes pol1ti-
COSi 

d) o gozo ou· exercício legal dos direi-
tos politicos, sociais ou individuais; 

e) a segurança interna do pais; 
f) a probidade da administraçao; 
g) a guarda ou emprego legal dos dinhei

r, .'úJ::,licos; 
.) as leis orçamentárias; 
l~ o c~mprimento das decisões judiciá

rias". 

Constituição de 1937. 
"Art 85 - Sao crimes de responsabilidade 

os atos do Presidente da República, definidos 
em lei, que atentarem contra: 

a) a existência da União; 
b) a Constituição; 
c) o livre exercício dos poderes pol1ti-

cos; 
d) a prooidade administrativa e a guarda 

e emprego dos dinheiros públicos; 
e) a execução das decisões judiciárias". 

Constituição de 1946. 
"Art. 89 - São crimes de responsabilida

de os atos do Presidente da República, que 
atentarem contra â Constituição e, especial
mente contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exerci cio do Poder Legisla

tivo, do Poder JUdiciário e dos poderes cons
titucionais dos Estados; 

III - o exércicio dos direitos pol1ti-
cos, individuais ou sociais; 

IV - a segurança interna do pais; 
v - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - a guarda e o legal emprego dos di

nheiros públicos; 
VIII - o cumprimento das decisões jUdi

ciárias. 
Parágrafo único. Esses crimes serão de

finidos em lei especial, que estabelecerá as 
normas de processJ e julgamento." 

Constituição de 1967. 
"Art. 84 - São crimes de responsabilida

de os atos do Presidente, que atentarem con
tra a constitUição Federal e, especialmente: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercicio do Poder Legisla

tivo, do Poder J~diciário e dos Poderes cons-
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titucionais dos Estados; 
111 - o exercicio dos direitos polít~-

cos, individuais ou sociais; 
IV - a segurança interna do país; 
v - a probidade na adm~nistração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumpr~mento das decisões judi

ciãrias e das leis. 
?arágrafo único. Esses crimes serão de

finidos em lei especial, que estabelecerá as 
normas de processo e julgamento." 

Emenda n 2 1/69 
"Art. 82 - São crimes de responsabilida

de os atos do Presidente, que atentarem con
tra a Constituição Federal e, especialmente: 

I - a existência da União; 
11 - o livre exercicio do Poder Legisla

tivo, do Poder Judiciário e dos Poderes cons
titucionais dos Estados; 

111 - o exercício dos direitos políti-
cos, individuais ou sociais; 

IV - a segurança interna do país; 
V - a probidade na administração; 
'lI - a lei orçamentária; e 
VII - o cumprimento das leis e das deci

sões jUdiciárias. 
Parágrafo único. Esses crimes serão de

finidos em lei especial, que estabelecerá as 
normas de processo e julgamento." 

Constituição de 1988. 
"Art. 85 - São crimes de responsabilida

de os atos do Presidente da República, que 
atentem contra a constituição Federal e, es
pecialmente, contra: 

I - a existência da União; 
II - o livre exercício do Poder Legisla

tivo, do Poder Judiciário, do Ministêrio Pú
blico e dos Poderes constitucionais das uni
dades da Federação; 

111 - o exercício dos direitos políti-
cos, individuais ou sociais; 

IV - a segurança interna do país; 
V - a probidade na administração; 
VI - a lei orçamentária; 
VII - o cumprimento das decisões jUdi

ciais. 
Parágrafo único. Esses crimes serão de

finidos em lei e~pecial, que estabelecerá as 
normas de processO'.e Julgamento." 
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Deste exame três pontos se aestacam: 

Primeiro. O crime de responsabilidade ê sempre uma 

violação da constituição. Isto ê nitido, sobretudo, a 

partir da Constituição de 1946. 

Segundo. Configura, pois, uma conduta pOliticamen-

te indesejável, conquanto não, necessariamente, uma 

conduta anti-social. Por isso, nem sempre o crime de 

responsabilidade é crime comum. 

Terceiro. Há de ser, sempre, definido em lei. NO-

te-se que todas as Consti~uições citadas o exigem ex-

pressamente. Aplica-se, pois, em relação a tais crimes 

o inafastável principio nullum crimen nulla poena sina 

lege. 

Esta é a lição de Pontes de Miranda: 

"Sem lei que defina os crimes, nao há 
crime de responsabilidade." ( comentários, 
ob. ci.t .. , tomocit., pág. 138). 

Também de José Cretella Júnior: 

"Cz:ime de responsabilidade é aquele em 
que pode incidir o Presidente da República e 
qualquer Ministro de Estado, na esfera da 
União, devendo, porém, ser antes definido em 
lei especial, conforme o principio do nullum 
crimen nulla poena sine lege( Comentários i 
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Constituição l,aa( Rio ae Janeiro: ru, 
1991, vol. V, pág. 2932). 

Claramente, quanto a este último ponto. o direito 

brasileiro destoa não só do direito norte-americano. 

mas do direito de outros povos. 

Como salienta Brossard: 

"Raros são os paises qUe em lei defini
ram os cr1mes ou 1nfrações que enseja. o pro
cesso parlamentar."( ob. ci~., ng 38). 

B) A definição dos crimes de responsabilid.de. no 

direito brasileiro em vigor. 

10. Exigida lei para a detiniç!o dos cri... d. 

responsabilidade. qual é a que vigora. hoj., n •••• aa-

t:.éria? 

É sabido que nenhuma lei foi promulgada .pó. • en-

trada em vigor da Constituição de 1988 a resp.ito d •••• 

assunto. Entretanto, isto não é imp.dim.nto par. que 

haja lei em vigor a prop6sito de crim.s d. r •• pen •• bi-

1 idade , dado o principio da recepq6o. 
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É, aliás, o que sucede. A Lei nO 1.079, de 10 de 

abril de 1950, editada sob a Cons~ituição de 1946 para 

definir os crimes de responsabilidade e regular o seu 

processo, é ~oon~ada como diploma vigen~e. 

11. Aceitam, dou~rina e a jurisprudência brasi-

leiras que lei promulgada sob uma Cons~ituição pode ser 

recebida pelo ordenamen~o erigido a par~ir de nova 

Constituição. 

A questão ê de justificação delicada, porque, co-

mo, logicamente, a Constituição é a base da ordem juri-

dica, que se coristrói a par~ir dela, a cessação da efi-

cácia de uma Lei Magna acarre~a a perda de eficácia de,-

todo o sistema juridico dela decorrente. Em consequên-

cia, a ordem juridica voltaria ao ponto zero, cessando 

a eficácia da Constituição, devendo reconstruir-se por 

inteiro com apoio na nova Lei Fundamental( Hans 

Kelsen, Teoria Generale del Diritto e dello Stato, Mi-

lão: Edizioni di Communità, 1952, p. 118 e segs.). 

É verdade que, para fugir a essa situação', o ato 

constitucional fundamental da nova ordem, a nova Cons-

tituição, pode estipular a continuidade, "mantendo" em 

vigor as normas infraconstitucionais que vigiam sob a 

Lei Magna anterior. 
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A história constitucional bras~leira disso fornece 

exemplos. Um está no Decreto no 19.398, de 11 de novem-

bro de 1930, formalizacáo Jurídica da revolução de 

1930; outro é o art. 183 da Carta de 1937: 

Não teve, todavia, essa precaução a Constituição 

de 1988. 

12. Entretanto, mesmo no caso de silêncio da nova 

ConstLtuição, é geralmente admitida a sobrevida da or-

dem juridica infraconstitucional. Várias são as doutri-

nas que procuram justificá-lo. Delas a mais aceita é a 

da "recepção"( Cf. Mário Cattaneo, Il concetto di rivo-

luzione nella scienza del diritto, l1ilão: Editoriale 

Cisalpino, 1960, p. 86 e segs.). 

Na verdade, antes de os juristas debaterem o as-

sunto, Thomas Hobbes já sustentara ess~' tese no Levia-

tã, onde afirma: 

"Pois o Legislador é não só aquele por 
cuja autoridade as leis foram primeiramente 
feitas mas também aquele por cuja autoridade 
elas continuam a ser leis"( Parte II, capo 
26) • 

A exposiç~o clá~J~LQ ~~ noutrina da recepção é de-

vida a Kelsen. Está na citada Teoria Generale del Di-
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ritto e dsllo Stato: 

"Se as leis emanadas sob a velha Cons
tituição continuam a ser válidas sob a nova, 
is~o é possivel somen~e porque lhes foi con
ferida validade, expressa ou ~acitamen~e, pe
la nova Cons~i~uição. O fenõmeno é um caso de 
recepção, similar à recepção do direi~o roma
no. O novo ordenamen~o rece~e, is~o é, adota 
cer~as normas do velho ordenamento. Isto 5iq
nifica que o novo ordenamento at~ibui valida
de, dá vigor a normas que têm o mesmo conteú
do das normas do velho ordenamento. A recep
ção é um procedimen~o abreviado de criação do 
direito. As leis que, segundo a linguagem 
corrente, inexata, continuam a ser válidas, 
são, de um pon~o de vista juridico, leis no
vas, cujo significado coincide com o das ve
lhas. Estas não são idênticas às leis anti
gas, porque o seu fundamento de validade é 
diverso; o fundamen~o de sua validade reside 
na nova Constituição, não na velha, e entre 
as duas não existe continuidade, nem do pento 
de vista de'uma, nem do ponto de vista de ou
tra. Portanto, não é apenas a Constituição, 
mas o ordenamento'" juridico inteiro que muda 
-com uma revoluçãO:"( Ób. cit., p. 119). 

Assim, tecnicamente falando, as normas infracons-

titucionais fundadas na velha constituição, não perma-

necem em vigor sob a nova, mas são substituidas por 

normas de igual sentido, que têm como fundamento esta 

nova Constituição. São, portanto, normas iguais no con

teddo, embora' não idênticas, já que diferente o seu 

fundamento de validade( Cf. Cattaneo, ob. cit., p. 97; 

t~mb6m meu o P04er Constituinte, São Paulo: Saraiva, 

2a. ed., 1985, nlls 82/3). 

~ , 

aua HUDq:ia, 664, 91/'2 - SAo Paulo - 01455-9@4 - Tel. (011) 
:U.2.158e - I'IUI: ((12.1) eu.o:ne 



Jf 

prof. Dr. Manoe~ Gonca~ves Ferreira Fi~ho 
Titular de Direito°Constituciona~ da 

Facu~dade de Direito da U.S.P. 
21 

13. A rece~ção, todavia, tem um limite. É o da 

compatibilidade. 

°lIão pode operar-se a recepção se a norma infra-

constitucional é incompativel com a nova Constituição. 

Aplica-se aqui, sem tirar nem por, o principio que ex-

prime o art. 2 Q , § lQ da chamada Lei de Introdução. 

Decreto":lei n Q 4.657/421.. 

compatibilidad~ material veja-se bem, porque é ir-

relevante para a recepção a forma da norma a ser rece-

bida. Quanto a esta, aplica-se a lei do tempo em que 

foi estabelecida. É o que exprime o brocardo tempus re-

git actum( Cf. Carlos Maximiliano, Direito Intertempo-

ra~, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1946, n Q 22). 

Sublinhe-se que a mesma regra tempus regit actum 

rep~le a possibilidade de que atribuição de competência 

estabelecida oela lei recebida globalmente falando, o 

seja pela nova ordem jurídica se esta dispuser quando a 

isto de modo diferente. A competência, como form~ que 

é, rege-se necessariamente pela nova ordem jurídica, a 

lei do tempo, com o que se apaga toda atribuição com 

ela incompatível. 
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14. Evidentemente, se a lei recebida sofreu modi-

ficações durante sua vigência, opera-se a recepção do 

texto que vigia no momento em que se deu a recepl;:ão.. Ou 

seja, no i,s~ante em que en~rou a vigorar a nova Lei 

Magna. 

Isto, no caso, da Lei n 2 1.079/50 tem grande im-

.portãncia, como se verá logo a seguir. 

15. Pode-se dizer que, globalmente falando, a Lei 

n 2 1.079/50 é compat1vel com as Constituiçoes posterio-

res: 1967, esta, inclusive com a redação de 1969, 1988. 

Assim, foi por elas, sucessivamente, recebida, 8S-

tan40 _ vigor. 

Em consequéncia, é nela que se deve buscar a defi-

nição dos crimes de responsa~ilidade, bem co •• o as re-

gras de seu processo e julgamento. 

16. Não se pode olvidar, entretanto, que a Lei n2 

1079/50, ao ser recebi4a pela constituição 4e 1967, e a 

tortiori pelo Direito Constitucional posterior, não 

mais vigorava com sua re4a9ão primitiva. 
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Com efeito, em 1961, a 2 de setembro, foi promul-

gada a Emenda Constitucional nQ 4, o chamado Ato Adi~ 

cional, que instituiu o sistema parlamentar de governo. 

Ora, esta Emenda, no art. 5-, dispôs: 

"Art, 5Q - São crimes funcionais os atos 
do Presidente da República que atentarem con
tra -a Constituição Federal e, especialmente, 
contra: 

I - a existência da Uniao; 
II - o livre exercicio de qualquer dos 

poderes constitucionais da União ou dos Esta
dos; 

III - o exercicio dos direitos po11ti
cos, individuais e sociais; 

IV - a segurança interna do pa1s." 

o confronto entre este art. 5Q da Emenda nQ 4/61 e 

o arco 89 da Constituição de 1946 mostra claramente que 

a Ieferida Emenda revogou os incisos V, VI, VII e VIII 

:!;,. .encionado art. 89, referentes à "probidade na admi-

nistração", à "lei orçamentária", à "guarda e legal em-

prego dos dinheiros públicos", ao "cumprimento das de-

cisões jUdiciárias". 

Mais tecnicamente, ocorreu "caducidade por incons-

titucionalidade superveniente" dessas normas, como en-

sina Jorge Miranda( Manual de Direito Constitucional, 

Coimbra: Coimbra Ed., tomo II, 2a. ed., 1987, p. 248 e 

segs.) • 

Esta 
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"determina a, cessacão da vigência da 
lei, e determina-a por caducidade e não por 
revogaç~o, pois que, em face de sua incompa
tibilidade com a constituição, doravante a 
lei deixa d~ ter uma condição intrinseca de 
subsistência, independentemente de qualquer 
ato de vontade especificamente dirigido à sua 
eliminação" ( Id., p. 251). 

Consequentemente, perderam eficácia os capitulos 

da Lei n~ ~.07g/50 correspondentes a tais matérias, os 

quais definiam os crimes de responsabilidade a elas 

pertinente •• 

17. A Emenda constitucional nQ 6, de 23 de janeiro 

de 1963, aprovada em decorrência de plebiscito contrá-

rio ao parlamentarismo, revogou o a Emenda Constitucio-

nal n~ 41.61, nos seguintes termos: 

"Art. 19 - Fica revogada a Emenda Cons
titucional n 9 4 e restahelecido o sistema 
presidencial de governo instituído pela Cons
tituição de 1946, salvo o disposto no seu 
art. 61-

Art. 29 - O S 19 do art. 79 da Consti
tuição passa a vigorar com o seguinte texto: 

"Em caso de impedimento ou vaga do Pre
sidente e do Vice-Presidente da República, 
serão sucessivamente chamados ao exercicio da 
Presidência o Presidente da Câmara dos Depu
tados, o Presidente do Senado Federal e o 
Presidente do supremo Tribunal Federal." 

Decorre desse texto a repristinação do Direito 

Constitucional derrogado pela Emenda n9 4/61. 
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18. Houve, em consequencia Qi.~o; repri.~inaq4o do 

Qirei~o infra-con.~i~ucional revoqado pela referida 

EmenQa? 

561id08 argumentos há pela ne9a~iva. 

Cabe, em primeiro luqar, recordar o art. 21 S l •• 

da Lei de In~roduç40: 

"5alyo disposiçao em con~r4rio, a lei 
revoqaQa nao se res~aura por haver a lei re
voqadora perdidq' a viqência." 

Em .equndo lugar, a D.oe •• i4a4e 441~41 proa.ice 

repri.tiDat6rio .eja expr ••• o. 

t o que apon~a Rubens Limonq1 França, ' obaervaftcla 

existirem doi. mandamento. no art. 28 , S l. da Lei de 

Introduçao: 

nA) ,a lei antiqa nao •• re.taura p.lo 
aniquilamen~o da lei rev~aQora; , 

B) a lei an~iqa pOde .er re.ca~a4a 
quando a lei revoqadora tenha perdido 'a' vi
g6ncia; de.4e que baja 4i.poai.4J&o .... reeea 
D ••••••• tido"( KaDual 441 Direito Civil, 2a • 
• d., 'Silo Paulo: Rev. Tribunai~, 19'1,: pi9. 
48, grifei). 

Igualmente, e •• a 6 a liçlo de Eduar40 Eapinala • 

Eduardo E.pinola FilhO, no livro A Lei 441 1.~",," 

C6diqo Civil, apoiado .. abundante doutrina icalian&{ 
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Stolfi, De Ruggiero), e na jurisprudência( acórdão do 

Tribunal de Apelação do Distrito Federal, relator Des. 

José Duarte, em Rev. Forense, vol. 73, pág. 60). Inclu-

sive, sublir.:-a:-:: 

"D~sposição repristinatória, que, 4e mo
do expr~a80, revigora o preceito revogado, 
restaurando-lhe a autoridade"( ob. cit., Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1943, vol. lQ, 
pág. 92). 

No mesmo sentido, assinala vicente Ráo: 

"A lei revogada só pode renascer, se uma 
nova disposição legal expressamente o deter
minar. Em principio e sem essa disposição no
va, a revogação é sempre definitiva, ainda 
quando nenhuma outro preceito se substitua ao 
cjue se continha na lei suprimida"( O Direito 
e a Vi4a des Direitos, São Paulo: Limonad, 1Q 
vol, 1952, n Q 263). 

19. Assim, pode-se concluir que a definição 40s 

crimes de re.pons&bilida4e, que reclama o art. 85, pa-

ráqrafo ÚDico, da constituição de 1988, é incompleta no 

direito vigente. 

Ela existe, por força da recepção da Lei nQ 

1.079/50, quanto às matérias dos incisos I, II( par-

cialmente), 111 e IV, ou seja, quanto à existência da 

União, quanto ao livre exercicio do Poder Legislativo, 

do Poder Judiciário e dos Poderes constitucionais dos 

Estados. 
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Ela inexiste quanto à matéria dos incisos v, VI e 

VII, referentes à "probidade na administração", à "lei 

orçamentária", à "guarda e legal emprego dos dinheiros 

públicos", ao "cumprimento das leis e decisões jUdiciá-

rias", bem como, da matéria do inciso 11, o concernente 

ao Ministério Público. 

Em consequência, em respeito ao prinCipio nullum 

crimen nulla poena sine lege, não cabe o enquadramento 

em crime de responsabilidade, nesses campos. 

seção 2&. O proce.so e o julgamento do presi4ente 

4a RepÜblica em razão de crime 4e qualquer espécie. 

19. Na Constituição de 1988, o processo e o julga-

mento do Presidente da República obedece às normas tra-

çadas nos arts. 86, 51,1, 52, I e parágrafo único, da 

Constituição Brasileira. 

Chave para o entendimento dessa questão é o art. 

86, que dispõe: 

"Art. 
Presidente 
Camara dos 

86 - Admitida a acusação contra o 
da RepÜblica, por dois terços da 

Deputados, será ele submetido a 
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julgamento perante o '. upremo Tribunal Fede
ral, nas infraçõ~s pe~ais comuns, ou perante 
o Senado Federal, nos crimes de responsabili
dade. 

S 19 - o Presidente ficará suspenso dca 
suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se re
cebida a denúncia ou queixa-crime pelo supre
mo Tribunal Federal; 

II nos crimes de responsabilidade, 
após a instauração do processo pelo Senado 
Federal. 

S 29 - Se, decorrido o prazo de cento e 
oitenta dias, o julgamento não estiver con
clu1do, cessará o afastamento do Presidente, 
sem preju1zo do regular prosse~imento do 
processo. 

S 39 - Enquanto não sobrevier sentença 
condenatória, nas infrações comuns, o Presi
dente da República não estará sujeito a pri
são. 

S 49 - o Presidente da República, na vi
gência de seu mandato, não pode ser responsa
bilizado por atos estranhos ao exerc1cio de 
suas funções." 

t este preceito completado pelos arts. 51, I, e 

52, I, e parágrafo ünico da mesma Lei Magna. 

Dispõe o primeiro: 

"Art. 51 - compete privativamente 4 ca
mara dos Deputados: 

I ~ autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice-Presidente da Repüblica e 
os Ministros de Estado; 

Estatui o outro: 

"Art. 52 - compete privativamente ao Se
nado Federal: 

&64, 91/'2 - São Paulo - 01455-'04 - '1'el. (011) 
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_ I ,~,p~ocessar e julgar o pre.idente e o 
Vice-Presiden~e da República nos cri". d. 
responsabilidade e os Ministros de Estado nos 
crimes da mesma natureza conexos com aqu.les, 

Parágrafo único. Nos casos pr.vistos nos 
incisos I e II, funcionará como pr.sid.nt. o 
do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a 
condenação, que somente será prof.rida por 
dois terços dos votos do Senado F.d.ral, • 
perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o ex.rclcio de função pública, ••• 
preju~~o das demais sanç6es judiciais cabl
veis~" 

20. Que deflui.da interpretação' sistemática d ••••• 

preceitos? 

Um primeiro ponto é o de que todo proc •• so contra 

o ,Presidente da ~ep~blica, tanto por crim. comum quanto 

por crime de responsabilidade, passa por dua. f ..... 

Uma, perante a Cámara dos Deputados( a d. acus.qlo); 

outra, perante o Senado Federal, nos crim.s d. r.spon· 

sabilidade, perante o Supremo Tribunal Fed.ral, no. 

crimes comuns( processo e julgamento) ( art. 86,'caput). 

A previsão dessas duas fases está clara no Dir.ito 

anterior ( Constituição de 1891: art. 53, 1934: art. 58; 

19,37: art. 86, 1946: art. 88: 1967: art. 85, na ~.dac;:&o 

da Emenda n Q 1/69: art. 83). 

Na verdade, a exigência destas duas fases é da 

tradição de nosso Direito, inclusive no caso d. crim. 
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comum. ,~ã? pode ela ser dispensada no caso do crime co

mum pelá mesma razão que justifica a deliberação da Cã-

mara dos Deputados quanto à admissibilidade do processo 

de impeachmeL.::, '":lU seja, a conveniência de uma aprecia-

ção de" oportuniã,~de por parte dessa Casa politica ( v, 

supra?Q "7). Por ouero lado, ubi la: non distinguit ncc 

"nos distinguere debemus, e tanto o art _ 51, I, quanto o 

art. 86, caput da constituição, não distinguem entre o 

processo' de crimes de responsabilidade~ ao contrário 

claramente se referem a ambos. 

Enfim, the last but not the least, a jurisprudên-

. ciá," do Supremo Tr"ibunal F.ederal milita nesse sentido ( 

v. MS'20.941-1-DF,'conforme o voto do eminente Relator 

. Min." Aldir Passarinho, e Queixa-crime n 2 427-8-DF, C01'-

"soante o' voto do' em"inente Relator Min. Moreira Alves" 

"Igualmente "ei'la se jilstifica pela mesma razão que 

fundamenta a necessidade de autorização por parte de 

congresso Nacional no caso do processo de crimes 

21; Um segundo ponto concerne ao processo do Pre-

sidente da Repúblicá, nos crimes responsabilidade. 

Note-se, desde logo, que o Direito anterior não 

dispõe de modo unanime a este respeito. Pondo-se de la

~ Rua Hunqria, 664, 91/92 -São Paulo - 01455-904 
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do as Constituições de 1934 e de 1937 que de nada ser-

vem para a discussão do assunto, verifica~se que a 

Constituição de 1891( art. 53, caput) atribuia ao Sena-

dó 'o i'processo e o julgamento", nos crimes de responsa-

biridade, ao Supremo Tribunal Federal, nos crimes co-

'muns. conquanto, no art. 33, caput, atribuisse ao Sena-

do apenas "julgar" o Presidente da República ••. 

Já a Constituição de 1946( art. 88, caput) não fa-

lava' em processo'e atribuia ao Senado o "julgamento", 

nos crimes de responsabilidade, ao Supremo, nos crimes 

comuns. 

, 'E isto fói seguido pela Constituição de 1967( art. 

85, caput) e pela Emenda n2 1/69( art. 83, caput). 

22. A constituição em vigore art. 52, I) atribui 

ao' Senado Federal o "processo e o julgamento" nos cri-

mes de responsabilidade, enquanto o art. 102, I, "b" 

incumbe o Supremo Tribunal Federal de "processar e jUl-

gar" o Presidente da República nos crimes comuns. 

Isto, sempre depois de haver a Câmara dos Deputa-

dos "admitido a acusação"( 1988: art. 86, caput); haver 

"declarado procedente a acusação"( 1891: art. 53, ca-

put; 1946: art. 88, caput: 1967: art. 85, caput; Emenda 
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Ademais, no art. 51, r, a Lei Magna em vigor dá à 

Câmara dos Deputados a competência de "autorizar" a 

instauração de processo contra o Presidente da Repúbli-

ca. Ora, como é 6bvio, esta norma tem de ser compatibi-

lizada com a do art. 86, caput .. Com isto, se tem de 

identif.icar a "autorização" do art. 51, r, com a "ad-

missão de acusação" do art. 86, caput. 

2·3. Em face do Direito anterior, sempre se inter-

pretou que, perante a Câmara dos Deputados, se desenro-

lava uma fase de pronúncia. 

Com efeito, sob a Constituição de 1891, esclarecia 

João Barbalho, o seu principal comentarista, a respeito 

do papel da Câmara dos Deputados: 

"t o direito exclusivo de receller a de
núncia, e de cujo exercicio depende todo o 
procedimento para o julgamento daqueles altos 
funcionários, direito que não pOderia ser da
do a quem melhor exercesse do que aos pr6-
prios representantes do povo"( Constituição 
Federal Brasileira, ob. cit., pág. 122, gri
fei). 

Ora, isso não difere do que, sob a de 1946, ensi-

nava Carlos Maximiliano: 
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"No Brasil, sempre houve duas fases no 
impeachment: a primeira concluindo por uma 
decisão' da Câmara semelhan~e à pronúncia usa
da no Juizo Criminal comum; a segunda, peran
te o Senado, ultimada com a absolvição ou 
condenação definitiva. Em um ou outro caso, 
se exigem prova, audiência do acusado e plena 
defesa"( comentários li constituição Brasilei
ra., 5a. ed., Ri'o de Janeiro: Freitas Bastos, 
1954, n 2 393). 

Nem discrepa do que, sob a Emenda n2 1/69, lecio-

nava o emérito Pontes de Miranda: 

"A resolução da Câmara dos Deputados ê 
como pronúncia do Presidente da República"( 
Comentirios ã constituição de 1967 ••• , 011. 
cit., tomo III, 1970, pág. 355). 

E até hoje esta orientação é seguida. veja-se o 

entendimento do emérito administrativista Prof. José 

Cretella Júnior, que pontifica: 

nA declaração da Câmara dos Deputados, 
de que a acusação é procedente, equivale à 
pronúncia do processo penal comum"( Comentá
rios ã Constituição - 1988, ob. cit., vol. 
cit., pág. 2929 e segs.). 

24. O C. supremo Tribunal Federal, todavia, en-

tendeu não ser mais esse, em face da Cons~ituição de 

1988, o papel da Câmara dos Deputados. É o que está no 

voto proferido no MS-20.941-1-DF, pelo Relator Min. Al-

dir passarinho, bem como no voto proferido na Queixa-

cr1me n Q 427-8-DF, pelo Relator Min. Moreira Alves. 

Rua Kunqria., 664, 91/92 - são paulo - 01455-904 - Tel. (011) 
212.1588 - Fax (011) 814.0278 
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Ora, depois que fala a Corte Suprema tellitur, 

quae.tie! 

No entê.·.di:'lento do eminente Min. Aldir Passarinho, 

seguido pela Ca~a, o pape~ da Camara dos Deputados, em 

obediência ao tex~o constitucional vigente, é apenas o 

de conceder ou não autorização para que o Presidente da 

República seja processado. Juizo este de admissibilida-

de, que é um juizo de conveniência. Tal jU1zo, todavia, 

não pode ser formulado sem a observância de um procedi-

mento que enseje o due prece •• cf lav e outras garan-

tias constitucionais do acusado. 

Assim, o pr6prio jUdicium accuaatienis, e não ape-

nas o' judicium cauaae, fica em mãos do Senado. Tanto 

que, lembre-se, o art. 86, S 1 9 , lI, somente prevê a 

suspensão do exerc1cio do cargo depois da "instauração 

do processo pelo Senado Federal". 

Em . consequ,ência, e~ .. e ". ac6rdão entendeu inexis-

tirem normas para reg'.ll .. r o procedimento de autorização 

que se desdobra na C~mara dos Deputados, sendo inapli-

cáveis a esta fãs~ as da Lei n g 1.079/50, arts. 14 a 

23, que, portanto, ~~o teriam sido recebidas pela Lei 

Magna em vigor. 

"4, 91/92 - sAo Paulo - 01455-904 - Tel. (011) 
212.1588 - Faz (Oil) 814.0278 
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Por sua vez, o eminente Min. Moreira Alves, no seu 

voto, tanto salientou a mudança de orientação que a 

atual constituição estabeleceu em relação ao papel da 

C&mara dos Deputados e do Senado no processo dos crimes 

de responsabilidade. 

25. No que tange aos crimes de responsabilidade, 

sempre competiu, como ainda compete ao Senado ·Federal, 

presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

o julgamento do Presidente da República 

segundo o art. 52, parágrafo único da constituição 

em vigor, a sentença condenat6ria reclama o voto de 

dois terços dos membros do Senado Federal, como sempre 

foi exigido no Direito Constitucional pátrio. 

Tal sentença 'não pode impor pena senão a perda do 

cargo e a inabilitaçao para o exerclcio de funçOes pú-

blicas pelo prazo de oito anos( quatro, nas Constitui-

çOes anteriores. 

26. O processo e o julgamento do Presidente da Re-

püblica, no caso de crimes comuns, é realizado pelo Su-

premo Tribunal Federal. Há de regulá-lo o Regimento In-

terno do supremo Tribunal Federal 

aua JlalIa9:ia, 6U, 111/12 - 840 Pau10 - 01455-1104 - Tel. (011" 
212.1588 - 1'_ (011) 814.·0278 
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Note-se que, por força do § 49 do art. 86 da Lei 

Maqna de 1988, quanto a crimes comuns COmetidos antes 

da viqência do mandato presidencial, o Chefe de EBtad~ 

n40 responde sen40 se o crime tiver alquD& relaçao coa 

o exerc1cio de suas funçOes. Caso contrário, somante 

após extinto o seu mandato, 6 que ele podera ser prc~ 

cessado e, julqado. 

27. Enfim, para completar a anAlislIII, em todas .s 

ConstituiçOes Brasillllliras, salvo a de 1937, é prev1s~ 

fique o Presidente da Repüblica suspenso dllll suas fun-

çOes, na fase do julqamento. 

A Constituiçlo viqente prevê essa suspGftBIo a par~ 

tir da instauraçao da fase de processo e jul~tc pe-

lo Senado Federal( art. 86, 5 11, lI), nos crtBes d. 

responsabilidade, como ji se apontou aCima; a pertir do 

r.,cabimento da dendncia pelo supremo Tribunal !"edGral 

,nos crime. comuna( art. 86, 5 18 , Il. Estipula, ade

mais, qUe tal IIIUSpendo nlo po4eri ir alia de <:111"11;0 e 

oitenta dialll( art. 8,6, 5 28 ); l1li pro!" IIIlIIja o PrelllidU

te recolhido a prislo at& o julqaaento co~nat6r10 por 

crime comum( art. 86, S 38 ). 

Nas Comatituiçellls de 18S111( art. 53, par.' 1lnico). 

1946( 'art. 88, par. Wúeo). 1967' ( art. 85, S ,18)" C:;.,. 

RU& BUDqr1&, 664, 91/'2 - 8Ao .&810 - 014;5-'04 - ~Gl. (O~~' 
21~.15 •• - ~ax (O~~, 814.0278 
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a Emenda na 1/69( art. 83, S la), a suspensão ocorria a 

partir da declaraçio daproced6ncia da acusaç&o pela 

Camara do. Oeputados. 

XII. cOBoludo. 

28. Em face das premisaas expostas, pode-se rea-

ponder, aqora, aos quesitos formulados. 

Ao primeiro: 

liA autorizaç&o da C&_ra doa Deputadoe, 
a que alude o art. 51, inciso I, da Conatl
tuiçio Federal, 6 exiqida para qualquer pro
cesao contra o Preaidente da Repdbllca. 
abranqendo, portanto, processos por cr1B&. de 
responsabilidade?" 

Sim, pelas raz6es que detidamente foram exposta. 

_iá alto( v. na 20). Em sintese, repita-se, isto de-

corre da mes_ raz&o: a nece •• idade de UB& apreciaç&o 

preliminar, dita "pol1tica", por parte da Clllara cioa 

Deputadoa, nos termoa do na 7( v. supra). 

o Min. Paulo Brosaard, em .eu bem lançado voto na 

Queixa-crime na 427-8-DF, recorda a e.te prop6aito en

sinamento cio qrande Rui Barboaa, U.~a oenua.ate ia-

a .. ~ia. Gi4, .1/.2 - 8io ••• 10 - 01411-104 - 'elo (011) 
212.1'" - .u (01.1.) eU.OI.,. 
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"Muieª~ veJfes, reconhecendo mesmo a 
existência "de faltas de erros e de violaçOes 
das lei,? '1.0 Congresso cerá de recuar ance as 
c~'5~,uências de fazer sencar o Chefe de Es
tado 10 banco dos réus"( ob. cit., loco cito 
) . 

• • :,2,9.,.; ?>9 segundo: 

"A deliberação da Câmara dos Deputados 
sobre inscauração de processo contra o Presi
dente da República, nos casos do art. 51, in
ciso I, e do art. 86 da Constituição Federal, 
deve ser tomada por voto nominal e secreco 
dos Deput,alios"?" 

Lembre-se, de passagem, que a Lei ng 1.079/50, no 
: ,1 .tJ" 

arts. 22, caput, e 23, caput, exige claramente "voto 

nomina,l" nas deliberaçOes sobre a acusação do Presiden-

~e da República. t verdade que a decisão do Supremo 

Tr~bunal ,Federal, no MS ng 20.941-1, rel. Min. Aldir 

'passarinho, considera esses preceitos inaplicáveis, por 

,~ãO ,haver.em sido recebidos pela Constituição atual. 

Todav:ia, o' .Regimento da Câmara dos Deputados é 

claro ao exigir ".vot:ação por escrutínio secreto", para 

. a . ,a).1.torização para.,a instauração de processo contra o 

Presidente da República. 

30. Ao terceill,o,: 

Rua Hungria, 664, 91/92 - São paulo - 01455-904 - Tal. (011) 
212.1588 - Fax (011) 814.0378 
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"Foram objeto de recepção pela Consti
tuição Federal de 1988 as normas da Lei nQ 
1.079, de 10/04/50, que definem os crimes de 
responsabilidade e regulam o respectivo pro
cesso de julgamento?" 

Globalmente falando sim. 

Entretanto, como se demonstrou acima, parte dessa 
~ 

Lei, referente à definição de crimes de responsabilida-

de quanto à "probidade na administração", à "lei orça-

mentãria", à "guarda e legal emprego dos dinheiros pú-

blico~", ao "cumprimento das decisões judiciãrias", não 

mais vigora por haver caducado em face da Emenda nQ 

4/61. 

Quanto a normas de processo e julgamento, entendeu 

o Supremo Tribunal Federal haverem perdido eficãcia as 

normas constantes do art. 14 ao art. 23 da Lei nQ 

1.079/50( MS n Q 20.941-1, rel. Min. Aldir Passarinho). 

31. Ao quarto: 

Não. 

"O critério constitucional da proporcio
nalidade dos Partidos e Blocos Parlamentares 
dos 6rgãos do Poder Legislativo( art. 58, S 
1Q) prevalece em relação à Comissão Especial 
de que cuida o art. 19 da Lei n Q 1.079/50?" 

BuDqria, 664, 91/92 - SAo Paulo - 01455-904 - Tel. (011) 
212.1588 - Fax (011) 814.0278 
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A Comissão Especial, como acima se demons~rou, não 

é uma comissão de inquérito das que regula o art. 58, § 

3 Q , da constituição, mas é uma comissão, nos termos do 

caput desse mesmo ar~. 58. Assim, a ela se aplicam as 

normas sobre comissões em geral, en~r.e as quais a do § 

1 Q desse art. 58. Em consequência, ela deverá ser in~e

grada pela representação proporcional Jos partidos ou 

dos blocos parlamentares que participam da Câmara dos 

Deputados, "tanto quaJilt.o possivel", segundo expressa-

mente ~revê a norma cons~itucional. 

32. Ao quinto: 

"O elevado número de Partidos a~ualmen~e 
representados na Câmara dos Depu~ados e a di
minuta representação de alguns deles, que, 
por vezes, não ultrapassa um ou dois membros, 
permite abrandamento da regra do art. 19 da 
Lei n Q 1.079/50, que prevê a participação de 

. todos os p'artidos?" 

Como já se apontou, o art. 19 da Lei n Q 1.079/50 

foi considerado não recebido pelo ordenamento ~igente, 

em r. decisão do supremo Tribunal Federal, em face da 

alteraçãO do papel da Câmara dos Depu~ados no impeach-

ment. 

Ademais, é ele incompat1vel com a norma do art. 

58, § 1 9 da Constituição,' de modo não poderia prevale-

Rua BuDqria. 664, 91/92 - s~o Paulo - 01455-904 - Tel. (0111 
212.1588 - Faz (011) 814.0218 
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car contra ela, mais um motivo por que n&o podaria tar 

sido recebido pelo ordenamento em vigor. 

Assim, a campos iÇa0 da ComissAo deverA conter a 

repr_entaçAo proporcional dos partidos e blocos, "tan-

to quanto possivel", conforme se apontou na resposta ao 

qu_ito anterior. 

! o .eu pazecer. 

São Paulo, 21 de agosto de >1992. 

Filho 
Prof_sor Titular da Faculd de de Direito da USP 

Doutor e. D1:eito pela Universidade de Paris. 
Profe.sor Visitante da Universidade de Aix-en

Provence(França) • 

... ~ia, •• 4, .1/.2 - ... V .. l0 - 014 •• -'04 - ~1. (011) 
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Impdo. - Pre.idente da Câmara dos Deputados 

R.lator - Exmo. Sr. Ministro OCTlvIO GALtoTTI 

Julgam.nto pr.vi.to para ~ •••• ao 

pl.nária ~ 23.9.92. 

Memorial do Impetrante 
pelo advogado 

Jo.é Guilherme Villela 
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DENONcIA POR SUPOSTOS CRIMES DE RESPO~r~D~ 
DE IMPUTADOS AO PRESIDENTE DA REPOBLlCA. NORMAS PRQ 
CEDlMENTAIS APLICAvEIS A FASE DA PRtVIA AUTORIZA

çÃO DA CÂMARA .. DOS DEPUTADOS PARA A INSTAURAÇÃO DE 
IMPEACHMENT. 

-- Processo de impeachment virtualmente insta~ 
rado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, sem 

que fosse sat;sfeita previamente a indispensável co~ 
dição de procedibilidade da autorização da Casa por 

dois terços d~ seus membros (C.F., art. 51, n. I, e 
art. 86, caput). 

Mandado de segurança objetivando o reconhe
cimento do direito ao devido processo legal, de mo

do a assegurar ao acusado o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (C.F., 
art. 59, n. LV). 

-- Nulidade do ato coator, que, além de ~l 
mente instaurar o impeachment, a pretexto de subme

ter a denúncia â apreciação da Câmara dos Depu~s, 
estabeleceu, arbitrariamente, normas procedimentais 
ad hoc, com ofensa a direitos subjetivos do acu~. 

Aplicação, por força de compreensão ou até 

mesmo por analogia, do rito previsto no art. 217 do 

Regimento Interno da Câmara, que, pela sua literal! 

dade, poderia induzir ao erro de supô-lo aplicável 

apenas ã autorização de proçesso por infrações pe
nais comuns. 

~ votação por escrutinio secreto conforme a 

tradição parlamentar e a norma expressa do art. 188, 
n. lI, do Re·gimento Interno da Câmara, que, na le

tra e no espirito, abrange "a autorização para a i~ 

tauração de process o, nas infrações penais comuns, 

ou nos crimes de responsabilidade contra o Presiden 

te d~ República", como curial, por se tratar, num ca
so e noutro, da mesma autorização a que alude o art. 

51, n. I, da Constituição de 88, que o~u sensivel 
modifiqação no sistema anterior quanto à responsa

bilização do Chefe do Executivo pelos chamados 'cri
mes.de responsabilidade. 
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~ impetrante 

Fernando Affonso Collor de Mello --

EG.' TRIBUNAL 

I. SOMULÁDA CAUSA 

o impetrante, mediante o presente mandado de 

segurança, se insurgiu contra ato inconstitucional e abusivo 

dó EXCELENT!SSIMO SENHOR' PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

que, virtualmente, ins'taurou processo ,pó±' supostos' crimes 'de 

'responsabilidade contra o 'Presidente'dá'República, sem que hou 

'vêSse a préVia e indispensável autoriZação da Câmara dos Depu-

t~dos, por dóis terço~de seus membros e por escrut!nio secre

to, violando assim- ou, pelo menos, ameaç'ando violar grave

mente - seu direito 11qúidó é'certo' ao d~vido prOcesso legal 

e ao consectário da ampla defesá'com os meios e recursos a ela 

inerentes, tudo nos estritos termos dos arts. 51, n. I, e 59, 

n,., LV, da ConstituiÇão, Federal, 'bem como dos arts. 217 e 188, 

n. 11, do Regimento Interno daqu~la augusta Casa. 

2. Conforme esclareceu a inicial, em 19.9.92, os 

ilustres cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavenere Ma 

chado apresentaram ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputa

dos denúncia contra o Presidente da República, imputando-fr,e s~ 

postos crim~s de responsabilidade capitulados no art. 85, ns. 
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IV e V, da Constituição, e nos arts. 89, n. 7, _e 99, n. 7, da 

Ll!1 n. 1.079, de 10.4.50, os quais teriam ficado comprovados 

pelo relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que 

teve por objeto "apurar fatos contidos nas denúncias do Senhor 

~ed~~ Coli~r ~e HelIo referentes as atividades do senhor Pau-

3. Antesdé'prosseguir nesta exposição, convêm a! 

'lsillCÚa~ que'- não lavra qualquer dtvida sobre matéria de fato, 

que pudesse inviabilizar a apreciação das quaestiones juris 

abordadas'neste writ~ porquanto as informações prestadas pela 

ilustre autoridade coátora confir~aram integralmente o alega

,~o quaIlt9, ~?::;, aspect.os, de fatp~. ps-quais, de resto, são públ! 

cos e notórios. 

I,:, 

Feita essa observação, continua o impetrante 

reproduzindo o que já,_ escreveu na petição inicial, quando di! 

Se:' que, após a en trega" da aludida denúncia em inusitado e es

trepitoso ~to' público', que c~iminou com inflamado discurso do 

ílustrÊl ~epttad9 IBSEN" PINHEIRO, no qual Sua Excelência che-
.. ~ -

gpu a declarar que "aquilo que o povo' quer, esta Casa acaba 

s_empre querendo", deu-se a virtual instauração do processo de 

,1.mpeachmet" por meio d~ste despacho:; 

"b~servaà~ o artigo 218. do Regimento In

terno,''' identifico estarem s~tisfeit~-s os requi 

sitos formais. 

Os Denunciantes comprovam as condições que 

os legitimam para o ato. 

As firmas estão reconheci~as. Juntaram-se 

documentos e arrolaram-se testemunhas. em obe

diinciaao número legal. 

Os fatos descritos 'atend'éin'. em tese, os 

requisitos de tipificação.' tendo sido. apontadas 
as hipóteses legais. 
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Hi. portanto.condiç;es de tramitaçio. 

BrasIlia, 19 de setembro de 1992" 

Na sessão do dia seguinte (2.9.92), logo após 

a leitura da denúncia, o ilustre Presidente da Câmara adotou 

as providências para a formação da Comissão Especial (camo mo! 

tram as informações, essa Comissão ê aquela a que se referiu 

o art. 19 da Lei n. 1.079/50), dirigindo aos seus ilu$trea p! 

rea esta exortação, verbis: 

6. 

"A Mesa entende que, atendendo ao lnteres 

se da Nação e das nossas instituições. se deve 

imprimir um rito tão célere quanto possível ã 
tramitação da matéria, respeitadas, i claro. 

todas as formalidades ess enci~lis • 

Ademais. o Presidente atende. nesse senti 

do. o apelo que recebeu das lideranças desta C! 

s a e também do Sr. Minis tro da Jus tiça e das 

Lideranças da Opos ição e es pera contar com" a 

totalidade da Casa para que os procedim~nt~ te 

nham a maior celeridade possível. 

Por ess a razão, determino que na s ess ao 

de amanhã s e proceda aos atos" de formação da ~ 

missão" • 

Tal propósito de celeridade do impeachment não 

permitiu sequer que a Mesa se detivesse no esclarecimento das 

muitas dúvidas de ordem formal e material que vinham grassan

do nos meio$ juridicos e politicos, como noticiava a im~. 

Para obviar o mal, que, por si .só, j ã consti tuIa cerceamen to 

â defesa do acusado, por ignorar ele as normas processuais ~ 

o ilustre Presidente da Câmara haveria de escolher, o LÍder do 

Governo, ilustre Deputado HUMBERTO SOUTO, formulou questão de 

ordem sobre os temas de maior interesse pertinentes ao rito 

procedimental da autorização, ao quorum e i forma de votaçio~ 
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como o fizeram também outros parlamentares, entre eles, os 

ilustres Deputados ROBERTO JEFFERSON e GASTONE RIGHI. 

7. Quando as circunstâncias pareciam indicar que 

a ilustre autoridade coatora optara pela aplicação da Lei n. 

1.079/50, que teria sido recebida pela ConstituiÇão de 88 ou, 

na pior hipótese, adotada pela invocada regra regimental do 

art. 218, o ilustre Presidente da Câmara, de certo, percebeu 

que o rito procedimental daquela Lei não possibilitaria que a 

Câmara dos Deputados viesse a deliberar sobre a matéria ainda 

no mês de setembro, como de seu desejo externado em' inúmeras 

entrevistas a jornais e emissoras de rádio e televisão. 

8. Por igual, a alternativa de aplicar a norma do 

art. 217 do Regimento Interno também não abreviaria a tramita 

ção da autorização. Dal, preferiu Sua Exceléncia construir 

uma ~ ~ a seu talante, que não obedece nem ao modelo 

da Lei n. 1.079/50 nem ao regimental, como confessam as infoE 

mações, mas a um modelo misto e inadmissível: suprimindo fOE 

mal idades da defesa e encurtando-lhe convenientemente os pra

zos, baixou uma peculiar disciplina processual para o impeach 

ment, que se quer forçar a partir dos desvios de uma CPI, que, 

relegando a segundo plano a apuração do fato determinado que 

lhe deu origem e agindo com manifesta ofensa ao art. 58, §39, 

da Constituição, nao poupou esforços para, indevidamente, en

volver o Presidente da República nos atos ilícitos por ela sin 

dicados. 

9. .Esclarecendo, na sessao de 8.9.92, os proble-

mas suscitados nas mencionadas questões de ordem, o Presiden

te da Câmara dos Deputados, malgrado os erros jurídicos em 

que, d.v., incidiu, teve, pelo menos, o mérito de permitir que 



615 

o principal interessado pudesse levar a controvérsia jurid! 

co-constitucional à oportuna apreciação do Eg. Supremo Tribu-

nal Federal, a fim de que essa Alta Corte, no desempenho de 

sua função preclpua de guarda da Constituição (art. 102, ca

put), pronuncie a palavra tranqüilizadora e definitiva sobre 

o tema, notadamente quanto ao rito processual, ao cerceamento 

de defesa e à modalidade de votação da autorização, de cuja 

solução depende, ultima ~, a subsistência do próprio man

dato popular, que mais de 35 milhões de brasileiros confiaram 

ao impetrante nas urnas do memorável 15 de novembro de 1989. 

10. A Corte Suprema, jul~ com a presteza reclam~ 

da pela urgência e relevància da causa, proveu de imediato: 

na assentada plenária do' dia seguinte à impetração - 10.9.92-

por iniciativa do eminente Ministro OCTAvIO GALLQTTI, relator 

do ~eito, foi ele levado à consideração do próprio colegiado, 

que apreciou, em parte, o pedido liminar e, nessa parte, o d~ 

feriu, para assegurar ao impetrante o prazo de defesa do art. 

217 do Regimento Interno, o que fez, com o habitual comedime~ 

to, porquanto logo se percebeu que o mérito da segurança pod~ 

·ria vir a ser julgado em brevíssimo prazO, antes de ocorrer 

'periculum in ~ em relação a outra possível arbitrariedade. 

Eis a súmula da medida liminar do Eg. Plenário, que teve o ~ 

dado de consignar a advertência' de haver-'se 'reservado para d~ 

liberação complementàr que porven'tura se fizesse necessária: 

"Por maioria de votos, o Tribunal rejei

tou preliminar suscitada pelo Ministro Paulo 

Brossard. no sentido da falta de jurisdição da 

Corte, para o controle constitucional e legal 

do processo de impeachment. vencido o,Ministro 

suscitante. Votou o Presidente. ~anto ao mais', 

por maioria de votos, o Tribunal, resolvendo 

questão de ordem, deferiu, em parte, a medida 
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11. 

cautelar, para assegurar ao impetrante o prazo 

de 10 (dez) sessões, em substituição ao de 05 

(cinco), já em curso, para apresentaçao da de

fesa, perante a Câmara dos Deputados, aplican

do. analogicamente. para esse único fim. o dis 

posto no inciso I do S 19 do art. 217 do Regi-

menta Interno da Câmara, vencido o Uinistro 

Paulo Brossard, que a indeferia. Reservou-se o 

Tribunal para examinar. a tempo, em questão de 

ordem, a medida "liminar. quanto às demais que~ 

tões suscitadas na inicial, se não ocorrer an

tes o julgamento do merito da impetração. Vo

tou o Presidente. O Ministro Francisco Rezek 

declarou impedimento. E o Ministro Marco Aure 

lio afirmou suspeição. Ausente, j.stificada

mente, o Ministro Celso de Mello. Procurador-

-Geral da República, Dr. Aristides 

Alvarenga. Plenário. 10.09.92". 

11. CABIMENTO DO "WRIT" 

Junqueira 

As objeções possiveis ao cabimento deste manda 

do de segurança -- matéria polItica, interna corporis ou fal

ta de jurisdição para controle juridico formal do ~~t-

já foram superadas na assentada anterior, quando, vencido ap~ 

nas o eminente Ministro PAULO BROSSARD, o Eg. Tribunal rejei-

tou a preliminar por S. Exa. levantada e reconheceu ter juri~ 

dição para o controle constitucional e legal do processo de 

impeachment. 

12. Com essa decisão, o Supremo Tribunal simples-

mente ratificou sua própria jurisprudência, porquanto já fic~ 

ra explIcito na ementa do aresto relativo aó impeachment do e-

minente Presidente JOst SARNEY: 

" ... Preliminar de falta de jurisdição do 

Poder Judiciário para conhecer do pedido: re-
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jeiçao, por maioria de votos, sob o fundamento 

de que, embora a autorização prévia para a sua 

instauração e a decisão final sejam medidas de 

natureza predominantemente política -- cujo me 

rito é insusceptivel de controle judicial -- a 

esse cabe submeter a regularidade do processo 

de impeachment, sempre que, no desenvolvimento 

dele, se alegue violação ou ameaça ao direito 

das partes; vo tos vencidos, no sentido da ex-

clusividade, no processo de impeachment, da j~ 

risdição cons titucional das Casas do Congresso 

Nacional" (MS 20.941, de9.2.90, in~. de 31.8.92, 

relator para o acórdão o eminente Ministro SE

POLVEDA PERTENCE, que, embora vencido acerca 

dessa preliminar naquele julgado, já agora re

considerou sua posição doutrinária no particu

lar, tanto que formou com a maioria no caso ver 

tente, após proferir lúcido e amplo voto sobre 

o tema). 

Aliás, essa orientação é antiga na Suprema Cor 

te, pois, como ensinou o eminente Ministro MOREIRA ALVES, com 

propriedade: 

14. 

.. cabe ao Poder Judiciário -- nos sis

temas em que o controle de constitucionalidade 

lhe ê outorgado -- impedir que se desrespeite 

a Constituição. Na guarda da observância des-

ta, está ele acima dos demais Poderes, não ha

vendo, pois, que falar-se, a esse respeito, em 

indep~ndência de Poderes. Não fora assim e 

não poderia ele e~ercer a função que a pr~pria 

Constituição, para a preservaçao dela, lhe ou-

torga" (MS 20.257, de 8.10.80, RTJ. 99/1040, 

trecho do douto voto do eminente Ninistro MO-

REIRA ALVES) . 

Dispensa-se o impetrante de mais pormenoriza-

da análise da questão do cabimento do mandamus, não só em fá

ce dos critérios jurisprudenciais da Alta Corte, como pela ób 
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via certeza de que o virtual processo de impeachment instaura 

do não é regular, por conter violação consumada e ameaça gra

ve de outras violações aos seus mais elementares direitos de 

acusado, notadamente o da ampla defesa, com os mei~s e recur-

sos a ela inerentes (C.F., art. 59, n. LV). \ 

lII. ATO IMPUGNADO \ 
15. Já se ressaltou acima que o ilustre Pres~dente 

da Câmara dos Deputados, a pretexto de levar a Casa a de\ibe

rar sobre a autorizaçãõ pr~vista no art. 51, n. li e no art. 

86, caput, da Constituição Federal, virtualmente fez ins~u
rar o processo de impeachment contra o impetrante,. sem que ~s 
se satisfeita aquela indispensável e prévia condição de proc~\ 
dibilidade. 

16. Mas foi além a ilustre autoridade coatora, PO! 

quanto, respondendo às questões de ordem formuladas em torno 

da matéria, impôs, a seu alyedrio, como também reconheceu nes 

tes autos, regras processuais mistas, que nao sao as da Lei 

n. 1.079/50 nem as do Regimento Interno. Leia-se seu teor in 

tegral: 

"a) i competincia da Cimara dos Deputados 
- -admitir ou Dao~~usaçao contra o Presidente da 

Rep~blica, dando~ em caso positivo, conhecimen , -
to ao Senado F.eder~l. para fins de process o e 

julgament~; \ 

b) os dispositivos da Lei n9 1.079, de 

1950, são aplicáveis, com exceção dos que tra

duzem atos tlpicos do processo, uma vez que a 

ins trução e o julgamento passaram a competên

cia privativa do Senado Federal; 
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c) proferido o parecer pela comissio esp~ 

cial, no prazo de sete sessões, a matéria irá 

ao exame do plenário em votação única pelo pr~ 

cesso ostensivo nominal, considerando-se admi

tida a acusação, se nesse sentido se manifesta

rem 2/3 dos Membros da Casa. Sendo a decisão 

sobre a admissibilidade ou nao da denúncia o 

ato que autori~a a instauração ou não do pro

cesso, a regência é de ordem legal e nao regi

mental, por efeito da aplicação do art. 85, p~ 

rágrafo único, da Constituição Federal; 

d) considera inaplicável o art. 188 do Re 

gimento Interno, inclusive porque conflitante 

com o art. 218 d~ mesmo regimento; lei 1.079, 

de 1950; art. 23 combinado com o art. 184, ~

~ e 187, parágrafo 19, inciso VI do Regimen

to Interno". 

E, para nao deixar qualquer dúvida sobre a vir 

tual instauração do processo de impeachment, dirigiu ao impe-

trante a Mensagem n. 13/92, de 8.9.92, redigida ao estilo de 

citação, nestes termos: 

"Foi oferecida i cimara dos Deputados, no 

dia 19 do mês corrente, denúncia contra V. Exa. 

por crime de responsabilidade, de autoria dos 

cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lave 

nere Machado. 

Na sessão seguinte, 2 de setembro, a de

núncia foi lida no plenário desta Casa, junta

mente com o des~acho que lhe deu tramitação. l 

partir desta data, a Câmara dos Deputados exa

minará a materia nos termos de sua competência 

cons titucional. 

Em anexo, remeto a V. Exa. cópia autenti

cada da denúncia e documentos pertinentes. 

Pretendendo V. Exa. manifestar-se, poderá 

fazê-lo no perlodo correspondente a cinco Ses

soes, ate is 19:00 horas do dia 15 do corrente 

mês ff. 
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IV. FUNDAMENTOS JURtDICOS DA IMPETRAÇÃO 

18. Ao simples relancear de olhos, as normas adre-
I .• 11' 

de baixadas pelo ilustre Presidente da Câmara dos Deputados 

com o objetivo imediato de reger a pretendida autorização pa-

ra processar o impetrante por supostos crimes de responsabil! 

dade se mostram de todo inadmissíveis e ilegítimas, por nao 

respeitarem a Constituição, o Regimento Interno, a Lei n. 1079/ 

50 e as mais comezinhas garantias contidas na cláusula do ~ 

processo of law. 

19. Dé fato, à mIngua da lei especial prevista no 

art. 85, parágrafo único, da Constituição ("Esses crimes serão 

definidos ~m lei espe~ial. que estabeleceri as normas de pro-

cesso e julgamento"), a denúncia simplesmente deveria ter si

do arquivada, como já ocorreu noutros casos, notadamente no 

impeachment patrocinado pelos ilustres Senadores José Ignácio 

Ferreira e outros contra o eminente Presidente JOS~ SARNEY, 

quando o então ilustre Presidente em exercício da Câmara dos 

Deputados, atendendo a judicioso parecer da Assessoria Jurld! 

ca, negou- seguimento à denúncia. 

20. Sob o direito vigente, como sustentou perante 

o augusto Senado Federal o ilustre Senador JOS~ PAULO BISOL, 

na sessao de 8.9.92, nem deveria a denúncia ter sido dirigida ao 

Presidente da Câmara, como aqui ocorreu, pois cabe ao Senado 

Federal processar e julgar eventuais crimes de responsabilid~ 

de do Presidente da República (art. 52, n. I), após satisfei~ 

ta a prévia e indispensável condição de procedibilidade da a~ 

torização da Câmara. Assim como, nos crimes comuns, a denún

cia é dirigida ao Supremo Tribunal - órgão processante e ju-
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' .. dicânté - que, em seguida, pede a autorização da Câmara 'para 

o processo, deveria a denúncia por crimes de responsabilidade 

·ertdereçar-se ao Senado Federal - também órgão processante e 

judicante -, que, como acontece no STF, j;)ediria a necessária 

"autorização para o processo. Só esse desvio de destinatário 

: já seria motivo bastante para determinar a nulidade do virtual 

·proce.sso de impeachment que, sem forma nem figura de juízo, 
-, - . 

. se instaurou perante a Câmara dos Deputados. 

2L Não acolhendó tal orientação e impuls~onando 

de per si o processo de impeachment, caberia ao ilustre Presi 

de~te da Câ~ara seguir o ritual da' Lei n. 1.079/50, se a con

. siderasse recebida pela Carta Nagna de 88, no que fosse com 

, .ela compatlveL Essa parece ter sido a posição inicial da a~ 

.toridaae coatora e de muitos dos adverstârios do impetrante, 

que, mercê dessa Lei, chegaram a defender o quorum de maioria 

si~ples eo voto ostensivo. Como lOgo se verificou que o ri-

:~o des~~ Leiprotrairia a votação da Câmara para depois das 
. .-

eleições, as normas legais deixaram de servir e não foram se-

quer subs;i tuldas pelas regimentais (art. 217 I ou mesmo o art. 

".,',,218, e o art. 188, n. 11) I este último imprestável apenas po!: 

'que 'exige votação por escrutIniosecreto, entre outros, nos ~ 

."sqs c;1e '''a~.torização para instau!ação de processo, nas infra

ções ·penais 'comuns, 2E. ~ cri'liles ~ responsabilidade, contra 

o Presidente e o Vice-Presidente da Rep;blica e os Ministros 

":, .' de Est~ào". 

22. A inspiração do casuísmo levou afinal à adoção 

de um modelo absolutamente peculiar -' só válido para o caso 

'do' impetrante - I que permi tisse o voto aberto ainda em setem 

bro, mesmo que para isso fosse preciso agredir a Constituição, 

la lei e o Regimento Interno e sacrificar elementares direitos 
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processuais do acusado, que há de sofrer um julgamento sumá-

rio apenas porque, ao ver de seus algozes, os movimentos or-

questrados das ruas estariam clamando por isso. 

23. o impetrante, que já sofreu um verdadeiro lin-

chamento moral mediante a tendenciosa manipulação das notícias 

da CPI, confia na Suprema Corte do Pais, que não haverá de oo~ 

sentir que prevaleçam atitudes arbitrárias de autoridades, p~ 

ra satisfazer quaisquer outras finalidades que não sejam aqu~ 

las previstas nas normas definidoras de sua competência fun-

cional. 

A) Sistema constitucional vigente 

24. ~ pacifico que, segundo a Constituição, o Pre-

sidente da Repúbll.t.~ pode ser acusado pela prática de crimes 

comuns e de crimes de responsabilidade. 

25. Quanto à primeira hipóteses, cabe o processo e 

o julgamento do.acusado ao Supremo Tribunal Federal, por efe! 

to do art. 102, inciso I, alinea ~, que atribui à Suprema Cor 

te competência para processar e julgar o~iginariaDente, 

26. 

"nas infraç;es penais comuns. o Presiden

te da Republica, o Vice-Presidente. os membros 

do Congresso Nacional. seus próprios Ministros 

e o Procurador-Geral da Rep~blica". 

Relativamente aos crimes de responsabilidade, 

a norma constitucional pertinente éa do art. 52, n. I, que 

diz competir privativamente ao Senado Federal 

"processar ~ julgar o Presidente e o Vi-

ce-Presidente da Rep~blica nos crimes de ---- res-
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ponsabilidade e os Ministros de Estado nos cri 

mes da mesma natureza conexos com aqueles". 

Seria, no entanto, de todo incompreensivel que 

os representantes do povo brasileiro não tivessem qualq~ ~ 

ticipação nesses processos, de que podem resultar conseqüên

cias pollticas de suma gravidade, a ponto de ensejarem até a 

suspensão das funções do Chefe do Estado e do Governo e a defi 

nitiva perda do seu mandato eletivo. O constituinte de 88, 

naturalmente, não incidiria em tão clamoroso erro: ao contrá 

rio, reservou importante missão politica à câmara dos Deputa-

dos, da qual fez depender, em caráter privativo, a indispen

sável ~ prévia autorização para qualquer processo contra ~ ~ 

sidente da República, seja ~ crimes comuns, seja por crimes 

~ responsabilidade, consoante se de~.reende do art. 51, ver-

bis: 

28. 

Compete privativamente ã Câmara dos Depu

tados: 

l. autorizar, ~ ~.terços ~ ~~ 

bros, ~ instauração ~ processo contra ~ Pre

sidente e o Vice-Presidente da República e os 

Ministros de Estado; ( ... ) 

Corno nao se refere a norma acima reproduzida a 

apenas urna das duas espêcies - crimes comuns ou crimes de res 

ponsabilidade -, forçoso é convir que abrange as duas, ou se 

ja, há necessidade da aludida autorização da Câmara dos Depu

tados para qualquer processo contra o Presidente da República. 

29. Assim, desde o advento da Constituição vigen-

te, a Câmara dos Deputados deixou de desempenhar no processo 

de impeachrnent o papel de tribunal de pronúncia, que lhe fora 

confiado pelo direito anterior, o qual só atribuia ao Senado 
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a função de tribunal ~ julgamento (de fato, sob a Carta der

rogada, competia privativamente à Càmara dos Deputados ~

~, por dois terços de seus membros, a procedência ~ ~

ção contra o Presidente da República e os r-tinistros de Esta

do - art. 4 O, n. l-e ao Senado Federal apenas julgar o ~ 

sidente da República nos crimes de responsabilidade e os Mi

nistros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com a

queles -- art. 42, n. l). 

30. A expressa0 literal do caput do art. 86 da CbIl!. 

tituição de 88 -- "admitida !. acusação contra o Presidente da 

República por dois terços da Câmara dos Deputados. sera ele 

$ubmetido a julgamento perante o Supremo Tribunal. nas infra

ções penais comuns. ou perante o Senado Federal, nos crimes 

de responsabilidade" - deve ser entendida como autorizada ~. 

instauração do processo, se o intérprete levar em conta, como 

de seu indeclinável dever, o sistema~normativo em que está i~ 

serido o mencionado art. 86, isto é, se interpretar essa nor

ma em harmonia com os arts. 51, 52 e 102 da Constituição, que 

conferem competênoia à Cámara dos DeputadOS tão-somente para 

autorizar a instauração de qualquer processo contra o Presi

dente da República (art. 51, n. l), ao Senado Federal para p~ 

cessá-lo e jUlgá-lO nos crimes· de responsabilidade (art. 52, 

n. I) e ao Supremo Tribunal Federal para processá-lo e julgá

-lo nas infrações penais comuns (art. 102, n • l, alinea ~). 

31. Está, pois, fora de qualquer dúvida que o sis-

tema constitucional em vigor inovou em tema de processo por 

crir::es de responsabil ida·de, concentrando no Senado Federal o 

processo e o julgamento do acusado, como ocorre nos crimes co 

mwu;, em que também compete ã Suprema Corte o processo e o jU!. 



625 

gamento do Presidente acusado. A câmara dos Deputados só ca

be, em ambos ~~, a atribuição de previamente autorizar 

a instauração do processo por dois terços de seus membros, ~ 

~ qualificado que revela o conteúdo evidentemente politico 

dessa deliberação parlamentar e a importância da Câmara dos 

Deputados no processo de impeachment, que jamais poderia vir 

a ser instaurado sem a autorização daquela expressiva maioria 

de dois terços. Essa autorização configura, portanto, inafas 

tável pressuposto ~ condição de procedibilidade contra ~ ~ 

sidente da República, quer nos crimes comuns, quer nos de res 

ponsabilidade. A falta desse prius da autorização não se ins 

taura (tanto vale dizer, não se inicia, não começa) nephump~ 

cesso contra o Presidente da República, nem meSllO o de iJ!peachmen,!. 

32. Que essa prévia autorização de dois terços da 

câmara dos Deputados seja exigível para as duas classes de pr2 

cessos (crimes comuns ou de resp~nsabilidade) já o reconheceu 

a própria Câmara, quandO previu no respectivo Regimento Inter 

no -- elaborado sob o regime constitucional de 88, pois apro

vado pela Resolução"n. 17, de 1989 -- a enumeraçao dos casos 

de votação por escrutínio secreto, como se colhe do seu art. 

188. Entre eles figura precisamente o que interessa ao caso, 

a saber: 

33. 

11. Autorização para instauração de pro

cesso, nas infrações pena.is comuns ~ ~ cri

~ de responsabilidade, contra o Presidente e 

o Vice-Presidente da Rep~blica e os Ministros 

de Es tado. 

Essa norma regimental é, sem a menor dúvida, a 

sedes materiae, porque a Constituição, ao cuidar da autoriza

ção para instaurar qualquer processo contra o Presidente da ~ 

pública (art. 51, n. I), não dispôs sobre a forma de votação, 
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se ostensiva ou secreta, razao por que tal matéria ficou rel~ 

gada ao direito regimental e, efetivamente, foi regulada nos 

arts. 217 e 188, n. lI, do Regimento Interno da Câmara. 

34. Não se tem noticia de qualquer objeção quanto 

à aplicabilidade dessa norma em relação aos crimes comuns, mas 

apenas no tocante aos crimes de responsabilidade, cujas nor

mas procedimentais dependeriam da lei especial e, não, do Re-

gimento", corno previsto no art. 85, que, ao indicar as diretri 

zes conceituais dos crimes de responsabilidade, re'za no seu 

parágrafo único: 

35. 

"Es s es -crimes serao definidos em lei es-

pecial, que estabelecerá as normas de processo 

~ julgamento". 

A partir desse dispositivo e corno ainda nao fo 

raro editadas as normas legais por ele reclamadas, suste~ as 

inforrnaçõese o douto parecer da Procuradoria-Geral da Repú

blica, que se deu a recepção da Lei n. 1.079, de 10.4.50, pe

lo menos quanto aos preceitos compativeis com a Constituição 

de 1988, entre os quais seus arts. 22 e 23, que, tratando da 

derrogada fase de pronúncia a cargo da Câmara no processo de 

impeachrnent, aludem a votação nominal (aliás, diga-se de pas

sagem, votação nominal não se opõe conceitualmente a votação 

por escrutinio secreto, nem há incompatibilidade entre as duas 

formas) • 

36. De qualquer modo, a vexata quaestio da re~ 

da Lei n. 1.079/50, sem dúvida, haverá de ser analisada e re-

solvida em eventual processo de impeachment, que venha a ser 

instaurado contra o Presidente da República perante o Senado 

Federal. Mas, como só pode haver instauração de qualquer pr~ 
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cesso pro crimes de responsabilidade ou por c 4imes comuns após 

a prévia autorização concedida por dois terços da Câmara dos 

Deputados, é óbvio que ainda não pode existir qualquer proce! 

so de impeachment, por mais eminentes e doutos que sejam seus 

autores e seus advogados. 

37. Se a Câmara dos Deputados -- por dois terços de 

seus membros e por votação secreta (C.F., art. 51, n. I, e R~ 

gimento, art. 188, n-. II) -- vier a autorizar, a instauração 

do processo de impeachment, como notoriamente ainda não o fez, 
é 

tal processo poderá ser instaurado, se se entender, então, que 

as normas de direito substantivo da Lei n. 1.079/50 foram, no 

todo ou em parte, objeto de recepçao. Enquanto a Câmara nao 

autorizar processo contra o Presidente da República seja 

por eventual crime de responsabilidade, seja por suposto cri

me comum -- não há falar na lei que deva disciplinâ-lo. 

38. g et in quantum, todo o problema se cifra à 

aplicação ao caso do a.rt. 51, n. I, da Carta I·lagna, e do art. 

188, n. II, do Regimento Intelino,· em virtude dos quais, à fal 

ta da prévia e indispensável condição de procedibilidade 

autorização de dois terços da Câmara dos Deputados por vota-

ção secreta não há viabilidade jurídica do processo de 

impeachment, isto é, não existe nem pode existir qualquer pr~ 

cesso dessa natureza, mas uma simples tentativa de instaurá-

-lo. 

39. Não deve causar admiração que uma decisão pol~ 

tica de tão graves conseqüências, como a autorização para in! 

taurar qualquer processo contra o Chefe do Estado e do Gover

no, fosse cercada da elementar garantia do escrutínio secre-

to, que possibilita ao parlamentar votar de acordo apenas com 
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sua própriaconsciêrlcia, o que ê da lndole do mandato repl'e

sentativo, de nossa, tradição jurldica. 

", ' 

B) Manifestações da doutrina, 

40. As questões aqui discutidas vim ~cupando ~ 
• . • I ' 

melhores jurisconsultos, entre os quais, como não surpree"de, 

prevalece a' boa doutrina, que' foi' resumida no ~pfco:anter1or. 

41. convém ,lembrar, desde logo, o co~c:i.~o. a, exat~ 

parecer do douto e probo ,catedrático mineiro, Prof. RAUL,' ~

CHADO HORTA, que, resp~ndendo, aos quesitos de Q9nsulta. qu, 

lhe foi prE7sente, assim resumiu' seuentendi~ento, a,,' re.pei to 

daquelas dua'squestões: 

42. 

"A' competência privativa da Cimara das De-
". ' ' 

putados" para autorizar. por doia, terço. ci •••• 
membros,. a ins taur,a,ção. de process o contra, q ,Pre 

f • - • ~. - - _ - > -

sidente, da República. abrange o' proc ••• o por 

crimes de re~ponsa~ilidade e o yróc.aao po~ i! 
fraçõe's' 'penais c~muns (Cona ti tuiç,~~o da lellúU! 

ca - art. SI - I). 

A deliberação da Cim.ra doa Depui~~oa. P! 
ra ins.t~,uração de procesao contra o ,Presidente 

da Rep;blica. nas infraçõe. penaiacó~una OU 
",' ,,' 

nos cri mes de responsabi li dade. deverá ael' ado 
, , ~ , . ... 

tada em',votação por eacrutínio aecreto (h&lM!. 

to Inte~no da Câmara dos Deputados - art. 18a-n)·~. 

Vale recordar ainda algumas pass.agens dõ lIIa",! 

fico parecer proferido pelo mesmo constitucionalista, verbilH 

"A Constituição da República, em a~u artl 
go SI - I .:.. confere ã Câmará d~s Dep,utadoa COIII 

o,' ~ 

petincia privativa para 

"autori zar. por dois terços cie '''8U8 , ••• ;.,,r 

'.," t.:', 
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bros, a in~I~~raçio de ~r6cesso conira o 

Presidente e o Vice-Presidente da Repub1l 

ca e os Mi~istros de Estado". 

o citado inciso do artigo 51 não particu

larizou o processo. para limitá-lo ao processo 

por, .crim'e, de re.sJ~~nsabilidade ou ao processo 

por infrações penais comuns. Não se pode, por 

isso, restringir o alcance da locução. para 

introduzir no t'exto da Constituição palavras 

qp,e nele "não se, con,têm. A norma constitucio-

nal se,~feiçoa aO,domini~ que ,a Cimar~ dos De

putados exerce no processo por crime de respo~ 

sabilidade e no processo por infrações penais 

comuns, ate o momento culminante da acusaçao, 

ap~s a qual se abrirá a fase de julgamento pe

rante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 

'penaiS' comuns, é"a'do julgam'~~to na instância 

," .pri:vativa do Senado 'Federal'; nos crimes de res 

ponsabil idade (Co,ns ti tuição da Repúb'li ca - ar t . 

86) • 

A autorização da Câmara dos Deputados, no 

exercício de competência privativa, por dois 

'ter"ç'o's' 'd'e seus membros, aplica-se tanto ao pr~ 

cesso por crime de responsabilidade como ~ pr~ 

~esso por infraç~es penais comuns, para instas 

raçao de' um e de outro, quando promovidos con

tra o Presidente da República, o Vice-Preside~ 

te e os Ministr~s de Estado. 

A 60mpetênc~~ privativa da Câmara dos De

'p~ta~os:~~ra autorizar a instauração do proce~ 

so, poi'd~is terços de seus membros, na forma 

do artigo 51-1 da Constituição Federal, consti 

tui inovação do texto de 1988. Com efeito, as 

Constituições Federais de 1891, 1946 

bem como a Carta de 1937 e a Emenda 

e 1967, 

Constitu-

cional n9 1, de 1969, não contemplaram a comp~ 

tência privativa da Câmara dos Deputados para 

autorizar a instauração do processo, como fez 

a Constituição de 1988, em disposição inovado-

ra que requer, para instauração isto ê, o 

início. o começo. o principio. a inauguração, 
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43. 

a instalação do processo -- a qualificada aut~

rização de dois terços dos membros da Câmara 

dos Deputados". 

nA Lei n9, ,1 ~079, ,de 10 de -abril de 1950, 

que define os crimes de responsabilidade e re

gula o respectivo processo, previ a adoção da 

votação nomin~l (ar to 23). ~apreciação do 

parecer sobre se a denuncia deve ser ou não jul 

gada objeto de delibetação. 

O Regimento Interno da Câmara (Resolução 

n9 17, de 1989), exige o escrutínio secreto no 

caso de autorizaç'ão para instauração do proce,! 

so nas infrações penais comuns ou nos crimes 

de responsabilidade contra o Presidente da Re

publi~a, o Vice-P~esidente e os Ministros de 

Estado (art. 188'- 11). Em fase constitucional 

que nao e a mesm~ que foi contemplada na lei 

especial, seja para ,autorizar a instauração do 

processo (art. 51 - I) ou admitir a acusaçao 

(art. 86), a deliberação da Câmara dever-ã ob

servar o escrutínio secreto na votação". 

Outro 'notável mestre do Direito Constitucional, 

o Prof. MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, após percuciente es

tudo do tema, também concluiu pelo voto secreto e pela neces

sidade do quorum de dois terços na Câmara para autorizar a in~ 

tauração do processo ,de impeachInent. Reproduza-se este tre

cho concl'u'sivo de seu excelente parecer: 

"Em face das ptemissas expostas, pode-se 

responder, agora, aos quesitos formulados. 

Ao primeiro: 

tiA autorização da Câmara dos Deputados, 

a que alude o art. 51, inciso I, da Cons

tituição Federal, e exigida para qualquer 

processo contra o Presidente da República, 

abrangendo, portanto, processos por cri

mes de responsabilidade?" 
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Sim, pelas razoes que detidamente foram 

expostas mais alto (v. n9 20). Em síntese. r~ 

pita-se •. isto decorre da mesma razao: a neces 

sidade de uma apreciação preliminar, dita "po

lItica", por parte da Cimara dos Deputado~ nos 

termos do n9 7 (v. supra). 

o Min. Paulo Brossard, em seu bem lançado 

voto na Queixa-~iime n9 427-8-DF. recorda a e~ 

te prop~.ito ensinaiento do g~ande Rui Barbo

sa. figura certamente insuspeita de subalterni

dade,politica: 

~Muitas vezes, reconhecendo mesmo a e

xistincia de faltas, de erros e de viola

çoes das leis, o Congress~ teri de recuar 

ante as consequências de fazer sentar o 

Chefe de Estado no banco dos r~us" (ob. 

cit., loco cit.). 

Ao segundo: 

"A deliberação da Cimara dos Deputados 

sobre instauração de processo contra o Pre 

sidente da República, nos casos do art. 

51, inciso I, e do art. 86 da Constitui

çao Federal. deve ser tomada por voto no

minal e secreto dos Deputados?" 

Lembre-se, de passagem. que a Lei n9 1.079/ 

50. nos arts. 22. caput. e 23, caput, exige cl!. 

ramente "voto nominal" nas deliberaç;es sobre 

a acu$açao do Presidente da Rep~blica. ~ ver

dade que a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

no MS 20.941-4» rel. Min. Aldir Passarinho, con 

sidera esses preceitos inaplicáveis, por nao 

haverem sido recebid~s pela Constituição atual. 

Todavia. o Regimento da Cimara dos Deput!. 

dos ~ claro ao exigir "votação por escrutinio 

secreto". para a autorização para a instauração 

de processo contra o Presidente da República". 

Não discrepa desse entendimento outro bem fun-

damentado parecer do eminente Prof. JOst ALFREDO DE OLIVEIRA 



632 

BARACHO, que igualmente sustentou: 

45. 

"Pelo que ji foi exposto anteriormente. 

a autorização da Câmara dos Deputados, a que 

alude o art. 51, inciso I, da Constituição Fe

deral é exigida para qualquer instauração de 

processo contra o Presidente da República, a

brangendo portanto processo por crime de res

ponsabilidade. Em qualquer das espécies pro

c~ssuais torna-se obrigatória a manifestação 

de dois terços de seus membros. Portanto im

plica a sua aplicabilidade em processo por cri 

me de responsabilidade". 

Embora fosse possível continuar citando outros 

juristas, deixa o impetrante de fazê-lo por amor à brevidade 

e por serem os ensinamentos transcritos suficiente apoio dou-

trinãrio à exposição desenvolvida sob a letra A, supra. 

C) Orientação da Suprema Corte 

46. Foi objeto de longa discussão no meio jurídico 

também entre os políticos e até pela imprensa -- o alcance 

da decisão proferida em 9.2.90 por esse Eg. Supremo Tribunal 

Federal no MS 20.941, de que o eminente Hinistro ALDIR PASSA-

RINHO fora o relator originário. 

47. Nesse mandado de seguran~a impetrado por ilus-

tres Senadores da República, pretendiam eles compelir o Presi-

dente da Câmara, que arquivara pedido de impeachment contra o 

eminente Presidente JOStSARNEY, a dar seguimento ao processo 

nos termos da Lei n. 1.079/50. 



633 

48. Segundo entendimento do Plenário, em decisão 

re,centlssima, a Alta Corte nao chegou a acolher a fundamenta

çao jurídica sustentada pelos eminentes Ministros ALDIR PASSA 

RINHO, CtLIO BORJA e CARLOS MADEIRA, no sentido da revogação 

da Lt i, n. 1.079/50 pela Constituição de 88 -- como ficara a:ms 

tandc da primeira ementa lavrada pelo relator originário -; 

porquanto esse fundamento não seria necessário às conclusões 

dos votos majoritários, que indeferiram a segurança por outra 

motivação menos abrangente. 

49. Como quer que seja, a nova ementa redigida pe

lo eminente Ministro SEPOLVEDA PERTENCE, designado relator p~ 

ra o acórdão, que acaba de ser publicado, não afirma nem a te

se da recepção da Lei n. 1.0/9/50 nem indicou em que medida 

se deu eventtiál recepção e, com maior razão, não alude à que~ 

tão da forma de votação do impeachment. O préstimo, portan

to, desse aresto para o caso vertente é que os doutos votos 

dos abalizados Ministros ALDIR PASSARINHO, Ctr..IO BORJA e CAR

LOS HADElRA negaram, desde logo, a pretensa recepção da Lei 

n. 1.079/50, sem que, nesse ponto, tive.ssem sido desautoriza

dos pela maioria do Eg. Plenário. Apr0veita ainda ao impetra~ 

te a tese consignada na ementa -- já referida no capo 11 des-

te memorial de que a matéria. «qui discutida é perfei ta-

-pr ', ___ <õquada ao controle jurisdicional, que este mandado de 

seguranç~ está suscintado. 

50. Mas, nem por isso, as teses ora sustentadas dei 

xam de contar com o desenganado apoio da Suprema Corte, pois 

existe outro expressivo aresto que demonstra, à saciedade, ser 

a autorização do art. 51, n. I, da Constituinão inovação do 

texto de 88, que modificou substancialmente a competência da 

Câmara dos Deputados no processo de impeachm~, e que essa 
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autorização prévia constitui indispensável condição de proce

dibilidade tanto para os processos por crimes de responsabil~ 

dade, quanto por crimes comuns (ao contrário do que sugerem 

as informações e o parecer da douta Procuradoria-Geral, nao 

há razão para distinguir entre essas duas hipóteses de autori 

zação, já que, numa ou noutra, o que se quer é que a câmara 

dos Deputados emita pronunciamento político, que autorize, ou 

não, eventual processo contra o Chefe de Estado). 

51. Refere-se.o impetrante â decisão prolatada nas 

assentadas de 13.9.89, 19.2.90 e 14.3.90 em questão de ordem 

apresentada pelo eminente Ministro MOREIRA ALVES na Queixa

-Crime n. 427-8, ajuizada contra um Ministro de Estado, a quem 

se imputava crime comum autônomo, isto é, não conexo com cri

me eventualmente também atribuído ao Presidente da República. 

52. Embora a ratio decidendi da desnecessidade da 

prévia autorização da Câmara dos Deputados fosse exatamente a 

ausência de conexão com crime de que também fosse acusado o 

Presidente da República, ficou meridianamente claro que, se 

houvesse essa conexao com o Chefe do Executivo, o processo por 

crime comum ou por crime de responsabilidade dependeria do i~ 

plemento da condição de procedibilidade da autorização da câ

mara por dois terços de seus membros. 

53. Compraz-se o impetrante em rememorar alguns ex 

certos dos doutos votos que amparam, nos aspectos de ordem g~ 

ral, as teses aqui defendidas. 

54. No douto voto que proferiu com a proficiência 

de sempre, o eminen te Ministro MOREIRA ALVES, em face dos arts. 

51, 52 e 86 da Constituição, procurou esc1afecer as inovações 



635 

de 1988, acentuando as modificações substanciais do sistem~ a 

começar justamente do fato de se ter substituído "a declara-

çao de proced;ncia da acusaçio .por parte da Cimara dos Deput~ 

dos pela autor~zaç~o que deve ser dada por ela para a instau-

raçio de proceSSO contra o Presidente e Ministro de Estado". 

Logo adiante salientou, S. Exa. que, pelo direi to de agora, "a! 

mitida pela Cimara dos Deputados a acusaç~o, "seri ele subme-

tido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas in-

frações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos cri-

mes deYespoDsabilidade, sem aludir, aliás, a que o processa-

m'ento serát,ambém perante esses mesmos órgios julgadores". 

55. Discorrendo sobre as razoes justificadoras do 

requisito de procedibilidade para o Presid~nte da RepÚblica, 

declarou o eminente Ministro MOREIRA ALVES: 

"Com efeito, o requisito de procedibilid~ 

de para o Presidente da República (seja ele d~ 

claraçio de procedincia da acusação, seja ele 

autorizaç~o para o processo e julgamento por 

qualquer espécie de crime) se justifica pela 

~a~ureza do mandato que ele exerce, e pela re

percussão do preenchimenzo desse requisito: o 

da suspensao de suas funções, que, no sistema 

de 1969,' era imediata, e, agora, só depende' do 

recebimento da denúncia ou da queixa-crime pe

lo Supremo Tribunal Federal, ou só sobrevém com 

a instauração do processo pelo Senado. 

Ji para Ministro de Estado, que nao tem 

mandato e que ê demissivel (e, portanto, subs

tituivel) ~~, não hi, por isso mesmo, m~ 

tivo para garantia dessa natureza, salvo nos c~ 

sos em que corre a mesma sorte, quanto ao pro

cesso e julgamento, que o Presidente da Repú

blica (crimes conexos). 

Por isso mesmo e que a nossa tradição cons 

titucional nunca estendeu aos Ministros de Es-
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56. 

tado o requisito de procedibilidade do Presi

dente da República perante o Senado ou perante 

o Supremo Tribunal Federal, quando ele se apr,! 

sentava sob a forma de uma pronúncia pelo or

gio polItico que i a câmara dos Deputados". 

Na linha dessas considerações, concluiu o emi-

nente relator negando a necessidade de autorização para o Mi

nistro, somente por não existir conexão com crime atribuído 

ao PreS~dente da República, verbis: 

57. 

"Em face do exposto, rejeitQÍ a preliminar 

da necessidade, no caso, de autorização privia 

da Câmara dos Deputados para a instauração do 

processo da presente queixa-crime, por enten-

da interpretação sistemática da 

que o requisito de procedibilid~ 

seu artigo 51, I, se restringe, 

der, em face 

Constituição, 

de a que alude 

no tocante aos Ministros de Estado, aos crimes 

comuns e de responsabilidade conexos com os da 

mesma natureza imputados ao Presidente da RePi 

blica". 

o eminente Ministro CELSO DE MELLO foi voto ven 

cido, juntamente com o eminente Ministro CtLIO BORJA, porque 

exigia a autorização prévia até para os casos de crimes não 

conexo!? com os de Presidente da República, como, de resto, s~ 

tentara o parecer do emi·nente Procurador-Geral ARISTIDES JUN-

QUEIRA ALVARENGA. No ponto que interessa ao problema ora de-

batido, bem esclareceu o eminente Ministro CELSO DE MELLO: 

"O processo de responsabilização penal (i!! 

frações comuns) ou político-administrativa (cri 

mes de responsabilidade) do Presidente da Rep~ 

blica instaurar-se-ã, sempre, perante a Câmara 

dos Deputados, a quem compete, privativamente, 

emitir, por dois terços dos seus membros, o juI

zo de admissibilidade da acusação, autorizan-
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~. as~im. a abertura de processo contra O Che 

fe do Poder Executivo da União (CF, art. 51, I)". 

( ... ) 
°A t~nstituição defere i Cimara dos Depu

i~do~, com exclusão de qualquer outro ~rg~o do 

Estado, não importando a natureza do ilícito 

impu,tad,o ao Presidente da República, a compe

tência para proferir um julga~ento sobre a pr~ 

cessabilidade da acusação que l~e foi dirig~da. 

Permite-se, desse modo. que a instituição 

parlamen'tar, por uma de suàs CasA. efetue ~ 

~ ~ admissibilidade sobre as acusa5ões of!. 

recidas contra o Presidente da República, quer 

nos crimes comuns. quer nos de caráter políti

co~admi~istrativo". 

c ... ) 
"Constata-se. assim. que, em nosso direi-

to' ~on~titucional positivo (CF/SS, art. S6), o 

Presidente da República, depois que a Cimara 

\:1'o's' 'Deputados au'torizar a instauração de pro

~esso (penal ou polltico), pelo voto de 2/3 de 

seus membros, será submetido a julgamento, (a) 

nos crimes comuns, perante o Supremo Tribunal 

Federal e, (b) ~ crimes de responsabilidade, 

perante o Senado Federal". 

Após assinalar que a autorização da Câmara cons 

t'ítui "juIzo ~~ngressual eminentemente políiico", exige a pr! 

sença dessa 'condição de procedibilidade também para os proce~ 

sos referentes a crimes de Ministro de Estado, mesmo quando 

nao conexos com os do Presidente da República. Eis o que se 

contém-nesta passagem de seu douto voto: 

"O ato de autorização constitui pressupo~ 

to processual objetivo, referente ã válida con~ 

tituição e ulterior desenvolvimento regular do 

processo. Tra"ta-se de requisito mínimo de ad

missibilidade da instauração da relação proce~ 
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sual penal. Sem essa previa autorização, a ins 

tauração de processo penal condenatório contra 

Ministro de Estado configurará situação de in

justo constrangimento. 

A regra ~onstitucional mencionada insti 

tuiu, em favor dos Ministros de Estado -- qua~ 

do passíveis de ação penal condenatória -- tí-

pica prerrogativa de ordem ~uncional, 

deferida ratione mumeris. 

a eles 

Estabeleceu-se, nela, uma hipótese de ~ 

nidade formal. destinada a tutelar o interesse 

público, caracterizada pela improcessabilidade 

do Ministr~ de Estado, salvo ocorrincia de au

torização parlamentar, emanada, pelo voto da 

maioria qualificada de 2/3 de seus membros, da 

câmara dos Deputados, ou, então, cessaçao da 

investidura do Ministro de Estado ex officio. 

o grau de maior intensidade que se confe

riu a essa prerrogativa ministerial, de índole 

constitucional. deve-se i vontade do constitu

inte, que, ao condicionar "a instauração de pr~ 

cesso contra ( .•. ) Ministros de Estado" (CF, 

art. 51, I) à prévia autorização da Câmara dos 

Deputados, agiu em função de uma precisa e cons 

ciente opção que fez naquele particular momen

to histórico representado ~ela promulgação da 

nova Constituição brasileira. 

A cláusula constitucional foi concebida, 

em sua formulação redacional, com teor inten

cionalmente genérico. para, tambem, abranger os 

processos penais condenatórios contra Minist.ros 

de Estado, em face da prática de ilícitos pe

nais comuns a eles eventualmente imputada. 

A intenção do legislador constituinte. ob 

jetivamente poSitivada na regra constitucional 

em questao, é confirmada por recentíssima de1i 

beração da Câmara dos Deputados, que, ao apro

var o Projeto de Resolução n. 54-C, de 1989, 

que dispõe sobre o seu Regimento Interno, nes

te destacou capítulo em que disciplina o proc~ 
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dimento legislativo de autorização para insta~ 

ração de processo criminal -- ~ crime comum 

-- contra Ainistro de Estado". 

Passou em seguida à integral reprodução do tex 

to, então recentiss.imo, do art. 217 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, e resumiu seu pensamento nestas judi-

ciosas palavras: 

60. 

"Assim, Senhor Presidente, reit~ro a ob

servação de que o novo ordenamento constituci~ 

nal, em norma consubstanciada no art. 51, I, ins 

tituiu, de forma ampla, uma nova situação de 

imunidade formal, caracterizadora da improces

sabilidade dos agentes politicos nela referi

dos: o Presidente da República. o Vice-Presi 

dente da ~epública e os Ministros de Estado. 

Observe-se' que a regra inscrita no preceito c~n!. 

titucional mencionado, de conteúdo genérico, a

lude à necessidade de previa autorização da câ 
mara dos Deputados para a instauração de pro

cesso -- de qualquer processo -- por infrações 

penais comuns ou por crimes de responsabilida

de, imputados àquelas supremas autoridades do 

Poder Executivo". 

o eminente Ministro SEPO'LVEDA PERTENCE, em cujo 

douto voto também foi reconhecido que o sistema consti tucio-

nal vigente "trocou o requisito anterior daquela pronúncia p~ 

1 itica pelo novo requ'isito de uma licença para processar", 

embora não a exigisse nos crimes de Ministros, não cone~s oom 

os do Presidente da República, aduziu; 

"Esse juízo político d,e autorização do pr~ 

cesso faz sentido e. por isso, a sua ampla ci

dadania no direito comparado em relação aos Con 

gressistas. através do secular instituto da imu 

nidade processual, ou quando se trata do Presi 
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dente da República, seja porque Chefe de Esta

do,seja porque Chefe do Poder Executivo e, so 

bretudo, porque, instaurado o processo, daí ad 

viria a gravíssima conseqüência da suspensao 

do exercicio de suas altíssimas funç~es". 

61. o notável monografista do Impeachment, tItulo 

por todos reconhecido ao eminente Ministro PAULO BROSSARD, ~ 

gou a criticar a elevação do quorum e salientou, mercê de ~ 

plos da História, a grande dificuldade para processar o Pres! 

dente da República, mas se curvou ao texto constitucional e o 

justif'icou com estas apropriadas expressões: 

\ 

"Entregando a uma pesSOji qualquer, que ta!!. 

to pode ser cidadão responsável, como um pulha, 

um testa de ferro de interesses quiçá inconfes 

sãveis. a faculdade de denunciar o Chefe de Es 

tado, era natural que o legislador procurasse 

resguardar a presidência da República, condi

cionando a instauração do processo de respons~ 

bilidade ao praz-me da Câmara dos Deputados, o!!. 

de reside a representação nacional, tanto mais 

quando, dec'I',etada a acusaçao ou autorizada a 

instauração do processo, o Presidente da Repú

blica fica ~utomaticament~ afastado do cargo, 

hoje por 180 dias, art. 86, § 29. 

quem 

Se razão assiste a SEABRA FAGUNDES, para 

"Pelo seu carátet eminentemente polít! 

co, não deixa o juizo de responsabilidade 

de se exercer atraves de um verdad,eiro ju.!. 

gamento, com apuraçao de fato (delito), ~ 

plicação do direito (pena ou absolvição) e 

irretratabilidade de efeitos (coisa julg~ 

da)", O Controle Jurisdicional dos Atos 

Administrativos, n9 67, p. 157 

se devem ser lembradas as palavras do Chief-

Justice CHASE ao Senado norte-americano q~ando 

do julgamento do sucessor de Lincoln, 

"That when the Senate sits for the 
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trial of an impeachment. it s it s lII'S 

Court. seems unquestionable", American 

Law Review, 1867-1868, v. 29 p. 556, 

hã' de reconhecer-se que haverá sempre. ou difi 

cilmente deixará de haver, uma dose de discri-

cionariedade na decisão da Câmara. 

sa, jurisconsulto e homem de Estado. 

certa feita, 

Rui Bar)o-

escreveu 

"muitas vez~s. reconhecendo mesmo a e

xistência de faltas. de erros e de viola

çoes das leis. o Congresso terá de recuar 

ante as consequências graves de fazer sen 

tal' o Chefe de Estado no banco dos r;us" 

Obras Completas, v. XXV. t. VI. p. 109. 

Sem defender o quorum altíssimo hoje con

sagrado, que torna praticamente inexequivel qual 

quer processo contra o Presidente. forçoso ; 

convir que se faz necessário um freio a filtrar 

aa iniciativas irresponsáveis de falsos tribu

nos da plebe". 

62. Para finaliz,ar' as referências ao aresto da Su

prema Corte, citem-se os ensinamentos do eminente Ministro cf 

LIO BORJA acerca da interpretação, do art. 51, n. r, da Consti 

tUição. ApÕS ressaltar que ali se estabeleceu "juízo de mera 

oportunidade e conveniência", que "não pode ser questionado 

em nenhum outro foro", confrontou o douto voto o sistema ante 

rior e o vigente, prelecionando:, 

"Registro a essencial diferença que exis

te entre a autorização da Câmara para o proce~ 

so condição de procedibilidade ou de instau 

raçao do processo, nas palavras da Constitui

çao (art. 51. I) - e a declaração de procedê!!, 

cia da acusação. que tem lugar .m processo ji 

instaurado, reclama instrução e contraditó.rio 

que assegure ampla defesa ao acusado e importa 

verdadeiro e próprio iudicium accusationis, com 
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63. 

a conseqUente suspensao do exercício do cargo 

(v. arts. 19 a 23 da Lei 1079/50). 

Nessa primeira fase, a Câmara dos Deputa

dos era chamada a manifestar-se, primeiro, so

bre se a denuncia deve, ou não, ser objeto de 

deliberação, constituindo para esse fim Comis

são Especial que impulsiona o exame da questão 

(art. 20, Lei 1079/50). Admitida a denuncia, 

por, votação nominal da Câmara, notificava-se o 

acusado para contestá-la, facultada a produção 

de provas (art. 22, ibd.). Só então, pronun-

ciava-se o juizo de procedência 

por voto do Plenário. 

-da acusaçao, 

vê-se, pois, que -nao se ha de confundir o 

livre convencimento dos Deputados acerca da pr~ 

cedência da acusação, com a discricionária au

torização da Câmara como simples condição de 

procedibilidade judicial, previsto no artigo 

51, I, da Constituição de 5 de outubro". 

Dl Outras soluções alvitradas 

Do n. 24 ao n.62, supra, o impetrante reprod~ 

ziu quase literalmente os termos da questão de ortlem formula

da ã Mesa da Câmara dos Deputados pelo ilustre Líder do Go-

verno, Deputado HUMBERTO SOUTO, via da qual ficou bem demons

trado que a autorização ~ra processar O Presidenté da Repú-

blica, seja por crime comum, seja por crime de responsabilid~ 

de, deve ser resolvida apenas à luz do art. 51, n. I, da Cons 

tituição, e do Regimento Interno da Câmara (arts. 217 e 188, 

n. lI), razão por que não há fugir à conclusão de que tal au

torização deve ser concedida por dois terços dos memb~os da 

Casa, em votação por escrutínio secreto, após observadas as 

formalidades previstas no citado art. 217. 
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64. Poder-se-ia sustentar que o art. 218 do Regi-

mento Interno, invocado pelo despacho inicial do ilustre Pre

sidente da Câmara, segundo o qual "o processo nos crimes de 

responsabilidade do Presidente e do Vice-Presidente da Repú

blica e de Ministro de Estado obedecerá às disposições da le

gislação esp.ecial em vigor", embaraçaria o racioci'nio até aqui 

desenvolvido. Esse argumento, porém, não é verdadeiro. 

65. Em primeiro lugar, porque tal disposição é in-

teiramente ociosa, já que, sob o direito vigente, a Câmara só 

tem·a· ver com a autorização para instaurar processo por crime 

de responsabilidade ou por crime comum, mas nao interfere, a

pós autorizar sua instauração, no processo, que se desenvolve 

peran.t.e o Senado Federal, por crime de responsabilidade, ide!!, 

~icamente ao que ocorre, depois de instaurados os processos 

comuns, perante o Supremo Tribunal. De fato, o art. 218 nao 

passa de simples descuido legislativo, que se compreende em 

razao da longa prática do sistema anterior, que conferia à cã 

. mara. .0 papel de tribunal de pronúncia no impeachment·. 

68. Se se quisesse que o art. 218 simplesmente ti-

vesse revigorado as normas da Lei n. 1.079/50, independente

mente de terem sido elas revogadas, ou não, pela Constituição 

de 88, como preconi zou o eminen te I>1inistro SEPÚLVEDA PERTEN

CE em douto voto no MS 20.941, duas conclusões seriam inevitá 

vais, isto e: 

a) nao poderia o Presidente da Câmara deixar 

de.assegurar à defesa do impetrante o prazo de 20 dias e a di 

lação $'robatória previstos no art. 22 da Lei n. 1. 079/50: e 

b) a forma de votação seria por escrutlnio se-
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creto - ao .contrário do que sustentou a autoridade coatora-, 

porque, se o Regimento Interno pudesse revigorar, por si mes

mo, as normas da Lei n. 1.079/50, em virtude da mera recep

ção de ~eu texto pelo art. 218, poderia ele também instituir 

validamente o escrutínio secreto.para a votação da autoriza

ção para processo de imEeachment, como o fez expressamente no 

art. 188, n. 11, norma que abrange, em sua própria literalid! 

de, os crimes comuns e os crimes de responsabilidade. 

67. Se se devesse adotar a tese da integral recep

ção da Lei n. 1.079/50. pela Constituição de 88, como parece 

. que admitiu inicialmente o ilustre Presidente da Câmara, nao 

poderia ele ter cerceado a defesa do acusado, ora impetrante, 

reduzindo-lhe o prazo e suprimindo a possi.bilidade de fazer 

prova, tal como lhe asseguraria o já citado art. 22 daquela 

Lei (essa norma do art. 22 foi a única da Lei n. 1079/50 que 

a autoridade coatora não considerou recepcionada pela Carta 

de 88, como se vé das diversas alíneas do .n. 21 das· infopna

çoeSi será que tal repulsa só ocorreu porque ela assegura o 

prazo de 20 dias para. a defesa e a possibilidade de indicar os 

meios de prova com que o acusado pretenda demonstrar a verda

de do alegado?). 

68. Finalmente, oomo a autorização do art. 51, n. 

l, para processar o Presidente da República é uma só e mesm~ 

coisa, quer se trate de crimes comuns ou de crimes de respon

sabilidade, as normas que o art. 217 estabeleceu, em termos 

meramente literais, .apenas para as infrações comuns, deveriam 

ser aplicadas também aos crimes de responsabilidade, seja por 

analogia, seja até mesmO por força de compreensão. Ainda nes 

ta última hipótese, o impetrante não poderia ficar cerceado 
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no direito de defesa escrita pelo prazo de dez sessões da Co

missão de Constituição e Justiça e de indicar suas provas (art. 

217, § 19, ns. I a III). Ao apreciar a questão de ordem per

tinente à medida cautelar, essa Eg. Corte, pelo critério da 

analogia, assinou o prazo previsto no art. 217 do Regimento 

da Câmara, o que está a demonstrar que, pelo menos implicita

mente, o Tribunal já se inclinou pela.sua aplicação também ao 

caso de autorização para processo por crime de responsabilid~ 

de. Se o Plenário não foi mais longe no julgamento provisó

rio da liminar, é porque evitou resolver, desde logo, o méri

to da impetração, como, aliás, não poderia mesmo fazer. Tudo 

indic~, porém, que, ao apreciar o mérito, em próxima assenta

da, seja adotada a solução ora propugnada pelo imperante, ou 

seja, a aplicação integral do rito do Regimento (arts. 217 e 

188, n. 11). 

69. Em qualquer dos casos, pois, a situação do im-

petrante, quanto ao exerci cio da defesa, seria mais favorável 

do que a que lhe foi arbitrariamente fixada pelas regras pró

prias que o ilustre Presidente da Câmara considerou possivel 

estabelecer para obter um conúbio espúrio entre a pressa e o 

voto aberto, ou melhor, entre o julgamento sumário e a sujei

ção do votante às pressões susceptíveis de comprometerem·· sua 

liberdade de consciência. 

70. A Câmara dos Deputados nao cassa o mandato de 

um dos seus membros nem autoriza processo criminal contra eles, 

a não ser por voto secreto. Por que haveria de impedir o Pr~ 

sidente da República, de afastá-lo de suas importantes funções, 

por votação aberta, que não garante sequer ao votante a indi~ 

pensável liberdade de julgamento? Ainda é mais intolerável 

que o voto aberto seja imposto contra a ConstituiÇão e o Reg! 
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mento Interno, apenas para satisfazer o clamor de grupos orga

nizados que buscam alcançar o poder em detrimento da lei e do 

direito. 

71. 

E} Alegação de inconstitucionalidade do ~. 

188, n. 11, que exige votação por escrutínio secreto 

Ao defender o ato indefensável que esta imp~ 

tração ataca, o ilustre impetrado chegou a sustentar a incon~ 

titucionalidade do art. 188, n. lI, do Regimébto Interno, que 

torna imperativo o voto secreto, Se e quando a Câmara for cha 

mada a deliberar sobre a autorização em causa. Segundo as i~ 

formações, a regra geral da Constituição é a votação ostensi

va e 'nominal, que só comportaria as exceções estabelecidas no 

próprio texto consti tucional. Por outro lado, o parágrafO úni 

co do art. 85 da Carta Magna remeteria a matéria para a lei 

especial, que, por mera recepção, seria a Lei n. 1079/50, cujo 

art. 23, prevendo voto nominal, haveria de prevalecer sobre o 

Regimento. Sustenta até que a regra especial do ,Regimento 

(art. 188, n. 11) devesse ser deslocada pela norma genérica do 

mesmo Regimento (art. 186, n. I). 

72. A própria incoerência dessa múltipla argument~ 

çao está a evidenciar que ela é de todo inconsistente e, por 

isso mesmo, deve ser totalmente rechaçada. 

73. Em primeiro lugar, nao há, na Constituição, re 

gra geral sobre forma de votação ostensiva e nominal. A re

gra geral que existe é a do art. 47.sobre quorum, que reza: 

"salvo disposição em contririo. as deliberaç~es de cada Casa 

e de luas Comissões serão tomadas por maioria de votos, pre-
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sente a maioria absoluta de seus membros", a qual, aliás, nao 

se aplica ao caso, por ser este precisamen,te uma das exceções 

do texto (cf., art. 51, n. I, que alude ao quorum de dois ter 

ços) • 

74. Se há casos em que a própria Constituição já e2, 

tabelece a necessidade do voto secreto -- por exent>lo o do art. 

55, § 29, que cuida da perda do mandato parlamentar e exige 

voto secreto nos casos dos ns. I, II e VI do mesmo artigo 

outros há em que o texto se omite e o voto secreto vem apenas 
$ 

imposto pelo Regimento -- verbi gratia, a licença para proce! 

sar parlamentar por crime comum ou a suspensão das imunidades 

parlamentares durante o estado de sitio (art. 53, § 19 e § 79) 

não exigem voto secreto senao no Regimento (art. 188, n. I, e 

§ 19, n. lI, e art. 233). 

75. Não sao inconstitucionais essas normas do Reg~ 

mento que ampliam prerrogativas dos parlamentares, corno nao o 

são todas aquelas que ao longo de décadas vêm exigindo voto 

secreto para admitir ou autorizar processo de impeachment con 

tra o Presidente da República (entre outras, art. 162, § 29, 

da Resolução n. 71/62, sob o regime da Constituição de 46, <JUa!! 

do a Lei 1.079/50 estava em pleno vigor, o que mostra, por si 

só, que o voto nominal não se opõe a voto secreto, pois pode 

haver voto nominal ostensivo e voto nominal secreto, este úl-

timo pelo sistema eletrônico ou por cédulas; Resolução n. 30/ 

72, art. 182, § 19, alinea ~, seja na consolidação de textos 

levada a efeito em 1972, em 1983 ou em 1985). 

76. Nada tem a ver com a autorização em tela o art. 

85, parágrafo único, da Constituição, já que, como foi salien 

tado, nao se cuida ainda de processo de impeachment, mas 
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de autorização para instaurá-lo, que é igualmente exigível p.~ 

ra instaurar processo por crime comum. 

77 • Por outro lado, a regra do art. 186, n. I, do 

Regimento, que recomenda o processo nominal "nos casos em que 

seja exigido qJl.Orum especiald"~". ~.otação" é a regra genérica, 

que convive, sem qualquer atrito, com a regra e~fica do mes 

mo texto regimental, que determina votação por escrut!nio se

creto no caso de "autorização para instauração de processo, 

nas infrações penais comuns ou nos crimes de" responsabilida-

de, contra o Presidente da Rep~blica" (art. 188, n. lI). 

78. Assinale-se, por oportuno, que é sábia a tradi 

cional regra do voto secreto, porquanto "sõ o vot!' secreto pr~ 

tege o julgador das pressões das ruas e dos poderosos no go

verno e nos partidos", como advertiu LUIZ ALBERTO BAHIA em ar 

tigo recente na FOLHA DE SÃO PAULO. Na ânsia de depor o Pre

sidente da República,partidos já proclamam que expulsarão de 

suas fileiras o parlamentar que votar contra o impeachment, 00 

mo se ainda subsistisse entre nós o abominável princípio da 

infidelidade partidária, que só permitiu a"redemocratização do 

Pais, depois que o Eg. Tribunal Superior Eleitoral o conside

rou inapliêável ao voto no colégio eleitoral que escolheu em 

1984 a chapa TANCREDO NEVES-JOSt SARHEY. 

79. Por outro lado, constantes notícias dos órgãos 

de comunicação nos dão conta dos movimentos de rua, patrocin~ 

dos pelos opositores do Presidente -- desde os costumeiros a

gitadores e demagogos até poderosos Governadores de Estado 

que pretendem pressionar os Dep~tados a votar segundo os seus 

desígnios, sob ameaça de infligir-lhes danos eleitorais em 

3.10.92, nas eleições municipais. 
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ser anulado pelo vicio da coação, por que haveríamos de perm! 

tir que a grave decisão politica de sujeitar o Presidente da 

República a processo por crime de responsabilidade pudesse ser 

fruto de coação exercida por grupos de pressão contra o parl~ 

mentar? 

81. Se as normas juridicas nao impusessem, como i~ 

poern no caso, o voto secreto, ainda assim seria o caso de exi 

~-lo para preservar a liberdade do votante, que não está su-

jeito, entre nós, a um. imaginário mandato imperativo de seus 

eleitores. Na democracia representativa, sob a qual vivemos, 

esse voto deve ser de acordo com a própria consciência do re-

presentante, que não pode manifestar-se legitimamente sob a 

influência de qualquer coação e, muito menos, daquela que vem 

sendo prometida pelos opositores do impetrante, que falam até 

em greve geral e deslocamento de multidões para Brasília. 

82. A Suprema Corte do País nao haverá de tolerar 

que a insânia dos adversários tumultue a manifestação do voto 

dos parlamentares ou lhes suprima a liberdade por efeito da 

anunciada coação. Sõ o voto secreto resguarda o votante des-

sa coação. 

83. Urna torpe acusaçao dos oposicionistas ao Gover 
'-

no é a de que estaria distribuindo favores em troca de votos 

de parlamentares. Nem mesmo eles, oposicionistas, acreditam 

no que propalam, porque, se cressem nisso, estariam pugnando 

pelo voto secreto, que protegeria até mesmo os supostos ben~ 

ficiários de tais dádivas. 
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84. Em suma, o voto secreto que o Regimento exige 

é absolutamente imprescindlvel para a liberdade do julgamento 

do Presidente da República, que o voto do parlamentar exprimi~ 

rã dentro em pouco. Sem tal liberdade, não há julgamento, mas 

simulacro de julgamento coacto. 

85. Para finalizar este tópico, -reproduz o impe-

trante esta expressiva lição que o ilustre Prof. RAUL MACHADO 

HORTA acaba de oferecer'em aditamento ao parecer j~ referido 

acima. t esta a significativa passagem do mestre mineiro: 

"o voto secreto, direito político do ci

dadão, ingressou no Direito Parlamentar, atra

vês do Regimento Interno das Câmaras, para dis

pensar a determinadas deliberações a proteção 

do sigilo e a garantia da independência do re

presentante. A escolha das deliberaçõoes su

jeitas ao voto secreto decorre da razoável dis 

cricionariedade do órgão político no exercício 

da auto-normatividade regimental. Hã num~osas 

deliberações que se fazem nas formas da vota

ção ostensiva do processo simbólico ou nominal 

e há deliberações mais restritas, a JU1Z0 do 

Regimento, que exigem votação secreta. A exp~ 

riência política indica as delib2-ações que d~ 

vem consumar-se pelo escrutíni~ s~creto. Gera! 

mente, ,são deliberações que, na voto nominal. 

se exporiam às pressões e cvustrangimentos de

correntes da convivência parlamentar ou as pre~ 

sõe~ vind~s de fora, seja at~avês do Poder Po

lítico ou ~?s m~nifestações diretas de concen

trações urbanas. O ao",:;"ltismo político, em 

qualquer de suas formas - cesarismo, fascismo 

e monocracias populares - sempre abominou o v~ 

to secreto. Prefere as aclamações dos braços 

estendidos e os sufrágios plebiscitários que 

traduzem o enquadramento da Nação pelo Parti

do Onico e respectivo poder totalitário. Na o~ 

servação de arguto publicista contemporâ~eo, a 

democracia perece pela aclamação". 
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F) Revogação parcial da ~~. 1.079(50 pela 

Emenda Constitucional n. !' de ~ 

Em douto parecer do eminente mestre MANOEL GO! 

ÇALVES FERREIRA FILHO, fez-se cabal demonstração de que parte 

das normas de direito substantivo da Lei n. 1.079/50 - ti-

pificadoras de crimes de responsabilidade foi revogada pe

lo art. 59 da Emenda Constituiconal que instituiu o regme ~ 

lamentarista de governo (E.C. n. 4, de 2.9.61) refere-se 

aos incisos V, VI, VII e VIII do art. 89 da Constituição de 

1946. 

87. Sobrevindo a Emenda Constitucional n. 6, de 

23.1.63, que, por efeito da manifestação plebiscitária. resta 

beleceu o presidencialismo, não houve repristinação das nor-

mas de direito infraconstitucional, que haviam sido revogadas 

pela Emenda n. 4(61. Fundado nessa irrecusável premissa con-

clu! o douto jurisconsulto q~e sequer subsistem os supostos 

crimes de responsabilidade imputados ao impetrante na denún-

cia sob apreciação da Câmara dos DeputadOS, quando assevera: 

"Assim, pode-se concluir que a definição 

dos crimes de responsabilidade, que reclama o 

art. 85, parigrafo ~nico, da Constituiçio de 

1988, ê incompleta no direito vigente. 

Ela existe, por força da recepçao da Lei 

n9 1.079/50, quanto às materias dos incisos I, 

11 (parcialmente), 111 e IV, ou seja, quanto ã 
existência da União, quanto ao livre exercício 

do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dOill 

Poderes constitucionais dos Estados. 

Ela inexiste quanto ã materia dos incisos 

V. VI e VII, referentes i "probidade nB admi

nistração", à "lei orçamentária". ã "guarda e 

legal emprego dos dinheiros públicos", .ElO "eM.! 
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88. 

primento das leis e decisões judiciárias"', bem

como, da materia do inciso 11, no concernente 

ao Ministerio Público. 

Em consequência, em respeito ao princípio 
-nullum crimen nulla poena sine ~,nao cabe 

o enquadramento em crime de responsabilidade, 

nesses campos". 

Embora a pretendida autorizaç"ão da Câmara para 

o processo obedeça .a motivação de ordem polltica, a comprova-

da falta de julta causa para o impeachment seria uma razão a-

dicional a determinar que o ilustre Presidente da Casa si.nple~ 

mente negasse seguimento ã denúncia por ele recebida. 

v. CONCLUSÃO 

89. Depreende-se das longas considerações acima ex 

pendidas que o ato impugnado não pode subsistir por estar ei-

vado de eviQente inconstitucionalidade, já que não respeitou 

sequer o devido processo legal e o sagrado direito de defesa 

com todos os meios e recursos a ela inerentes (C.F., ar~ 59, 

n. LV), quando instaurou contra o impetrante virtual processo 

de impeachment, sem satisfazer previamente a indispensável oo~ 

dição de procedibilidade da autorização da Câmara, que só po-

de ser concedida por dois terços de seus membros (C.F., art. 

51, n. I) em votação por escrutlnio secreto (Reg., art. 188, 

n. 11), embora as heterodoxas regras procedimentais adr~ bai 

xadas pela ilustre autoridade coatora prevejam voto aberto e 

constituam, por isso mesmo, outra ameaça de violação ao dire~ 

to que tem o impetrante de ·ser submetido a um julgamento dita 

do pela liberdade da consciência dos ilustres Deputados, que 

não seja resultado da coação que sobre eles venha a ser exer-

cida. 
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90. o impetrante pede e espera, pois, a con~essão 

definitiva da segurança, a fim de que, declarada a nulidade 

do ato impugnado, seja determinado ao ilustre Presidente da Ci 

mara dos Deputados que se ententer de submeter a denúncia 

recebida à deliberação da Câmara dos Deputados, para os efei

tos da autorização prevista nos arts. 51, n. I, e 86, caput. 

da Constituição -... observe o devido processo legal contido no 

art. 217 do Regimento e a votação por escrutlnio secreto. de 

acordo c'om o art. 188, n. lI. 

Brasllia, 21 de setembro de 1992 

P.p. 
b'~lJ~ 6õs~ dúilherme Villela 
adv. ·insc. 201, OAB-DF 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento particular de procuração, 
F'BRNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, brasileiro, casado, 
Presidente da República Federativa do Brasil, domiciliado no SMlN, Trecho 
10, casa 1, Brasília, Distrito Federal, nomeia e constitui seu bastante 
procurador o advogado JOSÉ GUILHERME Vll.LElA, brasileiro, casado, 
inscrito na Ordem dos Advogado'i do Brasil - Seção do Distrito Federal -
sob o nl! 201 e portador do CIe nl! 000 333 321/34, com escntóriono 
Setor Comercial Sul, Edifício .AriiJanguera, sala 610/12, nesta Capital, com os 
poderes ad judicia e, especialrm nte, para defender o Outorgante perante a . 
camara dos Deputados no proce:;so de autorização previsto no ar!. 51, inciso 
I, da Constituição, podendo substabelecer. 

r;mn6r/~~ ~ B~ília, 16 de setembro de 1992. 
~.uI/C!:,(li:. "':"~. r. 
~~~~ .. ~. 
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4Q do artigo 46 do 
da Comissão Especial 

destinada a dar parecer sobre a denúncia contra o Senhor Presi 
dente da República por crimes de responsabilidade para o dia 

~ão: :éloíparecer 

da Comissão de Constitui 
para a discussão e vota.. 
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COHISSi.o ESPECIAL SOBRE DENÚNCIA CONTRA O SR. 
PRESIDE>lTE DA REPÓllLlCA 

Denúncia pela prática de crime de 
responsabilidade oferecida con'Cra o Senhor 
Presidente da República, Fernando Affonsc 
Collor de Mello. 

AUTORES : ciclaclaos BARBOSA. LIMA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENêRE MACHADO. 

RELATOR DEP. NELSON JOBIM. 

R E L A T 6 R O 

1. DA DEllÚBCIA 

OS Senhores BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELLC 
LAVENêRE MACHADO, forte nos artigos 1 Q, lI, e 5 Q, XXXIV, "a", da 
cons'Cituiç40 Fedaral e, ainda, nos artiqos 14 e sequin'Ccs da Lei n' 
1.079, de 10 de abril de 1950, oferecem denuncia contra o Senhor 
PRESIDENTE DA REPtJBLICA, FERNANDO AFFONSO COLLOR OE MELLO, pela 
pr4tica de crimes de responsabilidade, previs'Cos no art. 85, IV e v, 
da mesma carta Magna, e nos arts. 8 Q, n Q 7, e 91:1, nQ 7, da referida 

lei. 

Elencam, como embasadores da inicial, os 

seguintes fatos, ora descritos sucintamente. 

1.1. Vantagens indevidas. 

Principia a Denúncia at irmando que o Sr. 
Presid.ente da República, sua esposa, sua ex-esposa e sua mãe, "de.de 
15 de março de 1990 ••• receberam indevic1&mento vultosas quantias em 
dinheiro, al" d. outros b.ns, s .. indicação 4a origem. licita. el •••• s 
vantaq.ns" (fls. 6). 

Tais valores eram transferidos, prossegue 
a Oenúncia, "s.j. m.diant. depósitos .. cOnta bancAria d. secretária 
particul.r do denunciado • s.us :familiare., seja m.ec1iante p.gamentos 
4iretos • -pr.... quo v.nc1er&.lll al.t.i.. p.ra quarnec.r a re.id6ncia 
particu~ar do Pr •• ic1.nte, ou que pro.t.ra •• erviços d. ellpreitada 
ne.t. ou em outro imóv.l 4e seu uso ou propri.d.de, .lim d.aquela. que 
lhe vendeu um v.iculo I Fiat Elb. 11I (fls. 6). 

A.tirma a peça inicial IIqU. toelo ••••• s 
r.cursos ••• provi.r .. de wu. orqaniz.;:Ao delituosa de exploração de 
pre.tiqio • trA.tico d. intlu6nci., controlada por paulo Ce •• r 
cava~cante Faria •• '. int.qrada por C~Auelio Fr.nciscó Vi.ira, Ana 
Jlaria. Acio~i Go ••• 4. Ha~o, Ro.inat. 4. Carva~ho Hel.nia., Jorge 
_.lel6rio Ten6rio Band..ira ele Xello, s.verino H1ma. Oliveir., Georqe 
Ricar40 H.~ani .. , Geovani car~o. P.rn.nel •• da Helo, ~ta Vasconc.los 
Soar ••• outro.", que Ilatuav. inter.edi.n40 •• cu.os int.r ••••• 
priva40. junto à ad.aini.traçAo" ('fls. 6/7). 

Remete-se a Denüncia ao relat6rio d.a CPI, 
onde consta ter sido apurado que 

a) liA conta d. AliA AcrOLr, no BMe, 
.q6nci. Br.sil.i., OQ2184-7, foi a r.aponsAv.l p.los ga.to. p •• DO.is 
40 Sr. pre.i4.nt. 4a R.p'Ública •• ' Rec.b.u 4. EPC, B.nco Rural, 
aq6ncia Br •• 1~i., conta nla 06001108-9, cinco chequ ••••• tot.li:and.o 
o equivalente a, aprozimada •• nte, 08S 30,3 mil" (fls. 244 do 
Relat6rio, item 1.2.2., 2 Q par4qrafo); 

1:1) 'IE •••• e_ conta tranaferiu para .. 
pri.eira-4ama ROSANE HALTA COLLOR CE HELLO ••• quantia ••• 
tot.liz.nd.o o equivalente a, .prozimad.am.nte, OSS 39 mil" (id.em, J I:: 

pará9rafo) ; 

c) "A Sra. LEDA COLLOR DE MELLO 
receb.u o cbeque •• ~ corr •• pon4.Dt. a c.rca 4. 'OS$ " mil.~ A conta d.a 

Sr.. CElaI ELISABETR KonZnto DE CARVALHO, ••• r.cebeu o choque ••• no 
v:lor •• ' equivalente. 'OS$ 5 mil~1I (ibidem, IlltilDo paráqratoi 

d) "Onse cb.que., equivalente. a, 
.prozilladament., OSS 59 mil, foram d.e.tinados. ao mordomo da C .... da 
DineSa, Sr. BERTO JOSÉ KDrDES taab4a a empre.a Braail Jot v.io a 
contribuir éom p.lo menom oa quatro cbeque. ~'. totalizan40, 
.prozimac1. ... nt., OS$ 18 m.i~" (fls. 245, 11:1 e '21:1 paráqrafos); 

e) liA Sra. HARIA IZABEL TEIXEIRA, 
s.cr.t.6.ri. pe.aoal da prim.ira-daaa, .toi aquinboad.& p.l.. 1:PC com 
v.lor •• corro.pon4ont •• a c.rca de u~S 590 .il ••• Uma vez ma.is, 
concorrer.6. • Braail.-Jet ••• coa tra. cheque. a Haria Isabel 
Teizaira. ••• corre.pond.ente •• cerca d. 08$ 167 mil" (fls. '245~246, 3 Q 

e 41:1 paráqrafos); 

t) nA Brasil' s Gard.en, 4eclarad.UlQte 
r •• pona.6.v.l pelos jardina el. caaa c1.a Din4. e por parto c1.a. r.foma. 
nal. ra.liz.c1a •••• rocaJ:)ou d.m. .EPC o equival.a:nt ... cerca 4e '08$ 302 
mil ••• Esta "pr •• a taab6a r.oebeu da Dr •• il.-Jet ••• chaqu •••• GIl 

'40c' ••• totali •• ndo c.rca el. USS 910 mil. A empr •• a foi 
benefici.da, portanto, coa UJI total aprozill.a40 el. usS 1. milh40 • 200 
lI.il" (fls. 246, 11:1 paráqrafo). 

Continua a inicial narrando que, de acordo 
com a concluslio do rela.tório da CPI, li Ana Acioli ••• ad.Jainiatrava ... 
cont.. d •• tin.daa ao paga •• nto ela. d •• p •• as particular •• do 
d.nunciado" e que, em tais contas, "4 •• 4 ••• ado. 40 1"0, dop6.itos 
4. ezpre •• ivo v .. ~or p •• e&raa a .er r.itoa ••• coa no.o. rict1cioe e 
coa uso 4_ CP!'. falsos". Tais personagens, nominad.os na Oenünc~a de 
depositantes fantasmas, naqiaa sob o. no ••• de !'l6.vio llauricio Raaos, 
K&D.u.~ Danta. do Ara'l1jo, Juran4ir castro !leme .... , Jo.é Car~o. Dontill, 
carlos Alberto el. Nóbrega. RO.iII.ar Almeida (c.t. relaçAo do. chequo. 
no rolatório da CPI)" (fls. 7, 3Q par6.grafo). 

Informa o relatório da CPI que "obtb-.o o 
s.quint. quadro do transferência. de 'r .. nt •• 1IUL1\I"" (fls. 257) a 
familiares do Sr. Presidente d.a Repllblica e a sua secretária : 

a) "para .. prim.ira-4ama ROBANE HlU.TA 
COLLOR CE MELLO, CRS 1 .. 000.000,00 (U8$ 1,3 mil) 4. José carlo~ 
Bon:fimt l (flS, 257, ültimo parágrafo); 

b) "para a ex-cOnjugo ••• C%LI 
ELISABETB J. HONTEIRO DE CARVALHO, cerca d. uas 245 mil, d. Manool 
Dantas Ar.újo, c.rca el. U8$ 8,3 mil de !'14vio H. R.am.oa • c.rca. do 0111$ 

7,3 mil, d. Jur.ndir Castro Meno.es" (fls. 258, 11:1 paráqrafo); 

c) "para ANA ACrOLI: cerc. do 08$ 
248,1 mi~ do FlAvio H. Ra:alos ./ou Roaimar F. de Almeida, cerca do 08$ 
102.7 d. Jo.' Carlos Bonfim., cerca 4e OS$ 43,1 mil dGII Juranelir C.stro 

". c.rca el. US$ 134 mi~ de Manoe~ canta. Araújo" (fls. 258, 21:1 
:I); 

A Denúncia encerra este item registrando que 
"a aqui. içA0 do PiatEl:ba do Pr •• id.nte da Rep11hlic& foi feita com 
cheque a4a.ini.trativo, adquirido e. no.e do 'fanta •• a' José Carlos 
Bontim, • quo .. r.toraa 40 •• u apart&.lll.nto, .. Kacei6, toi pag. com. 
recursos d. espre.a ne, de Paulo c6 •• r J'arias (v ... rolat6rio ela CPI) "' 
(tls. 8, 1 Q par6.qrafo). 

Com efeito, o Relatório da CPI, conclui, que 
o reterido veiculo "foi ••• adquiri40 por ch.que ac1.Jai.nistrativo 
co.prado pel.o I fanta_' Jo.é Car~oe Bont:im, tendo sido •••• cheque 
.ntregue A cODoe •• ion4ria de autoa6vei. C.V.P., por ord •• da 
.0crot4ria particular do 8r. presid.nte da Repúl>lica., pelO motorista 
8r. Eriberto !"rança" (fls. 363). 

O Relat6rio da CPI, que inteqra a denUncia e 
ao qual ela se remete, informa, por fim, que lido acor40 coa a. 
cecum.antaq60 bancária .xaminada pela CPI, pOd.-se •• ti_r que o 
' •• qu ••• PC' transt.ri.u, para q ... to. pes.oaia GIl :fa .. ili..r •• 40 Sr. 
Pre.idento • 4e eua. rOllidanci ... , UIIl total aprozimado da 08$ 6,5 
.ilhõe ..... " (fls. 262, 4Q parágrafo). 

1.2. Tr6.ti.co de in:f1uancia. 

Narra a oenüncia que~ o Sr. Paulo Cesar 
Farias, ":f.z.ndo praça 40 amizaele e pre.tiqio junto ao Presielent. da 
Rep'llbl.ic." traficou influência que se evid.enciou npe~o rato de 
in-oa.r •••• pr •••• d. vulto h.ver .. p.qo à. EPC, 4. su. proprieda40, 
serviço. por el. não pr.st .. dos ou de impo.siv.l concretização, por 
absoluta falta 4. qualificação técnic." tfls. 8, JI:I paráqrafo). 

Afirma, mais, a peça inicial, que esse 
tráfico de influência "n,"o ara a n.m. podia ser ignor.d.o polo" Sr. 
Presidente da Repüblica, e que ~nvolveu as empresas Votoraneim, 
Tratex e Vasp. De acord.o com o Relatório da CPI (fls. 134), as duas 
primeiras aportaram à EPC as quantias d.e USS 250 mil e USS 293 mil, 
respectivamente. 
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o Sr. LUIZ OCTAvIO DA MOTTA VEIGA , 
consoante o rel~t6rio da CPI, assim narra as atividades do Sr. Paulo 
Casar C. Farias : 

uQuIll.lld.o Paul.o Ceaar Farias tocou, pela primeira vez,. no 
assunto VASP, pe,4lu. ao depoente que a petrobrás 
•• prestasse à mesma 40 milh6es de 46lar •• para 
reODbol.mo .a 10 anoa apenas com corr09&0 cambial. 
Naquela oca8140, a VUP já devia à Petrobrás entre ... a. 
G m.ilh6e. de d61are ••• Ele queria 40 milhõ •• 4_ 461ares 
.. espéoie da Petrobr6.s Distribuidora. N •• ta. época :1 

V7tSP estava eD. processo de privat1zayão. E na ocaaii.o, 
.la falava 40 intereause do empresário waquer canhedo, 
que ainda era e.tranho à VASP •••• Na oC.8ii.o, Paulo 
Ce.ar pariam. já .stava tentando faser co .. que alquru.s 
cond1ç6 •• financeiras ou 4e fornecimento vi •••• m a. 
beneficiar o empresário. 

Quando ali coisas não com.9aram li. sair conforme a 
vontade de Paulo C.sar Faria., o m •• mo p ••• ou a 
4itlcutir coa o depoente a. conv.niência 4. se manterem 
a1.qun. diretores da Petrobrás sob a &1.eq.ç4.o d. que 
precisavam ter maior controle da .llláquin.a. 

Em setembro, o depo.nte recebeu um telefon.ma do 

EmDaixa40r Marcos Coimbra on4e o m •• mo procurava saber 
como estava a situação 40 caso VASP. o 4epoente 
r •• pondeu que a proposta 4a VASP não atendia os 
intu ••••• 4a Petrobrás e que nio po4.ria autorizar tal 
operação visto haver parecere. técnico-financ.iros 4& 
empre.a que 4uacon •• lhavam tal. operação. O Embaiza40r 
.zpressou seu 4 •• apontamento, diz.n40 que aquilo 
contrariava o empenho do Pal.ácio do Planalto para a. 
concretizaçi.o 40 proce.so 4e privati:ayão d .. VASP ...... 

Após •••• tato, Paulo Cesar Farias voltou a procurar o 
depoente em. Nova Iorque atra,v6s d. 40is ou três 
te1.efone.aa para o hotel. Afirma o 4epoente que havia 
dado o número de .eu t.lefone para Marcos coimbra • que 
o me.mo havia pa •• a40 para P .. ul.o C .... r F .. ria •• 

Por duas ve.e. o depo.nt. reportou ao Kini:atro O:ires 
Silva que fora procurado por Paulo C •• ar pariaa. Xa 
sogun4a vez foi v •••• nt. e cobrou 40 Ministro uma 
atitude. O •••• 0 4i ••• quo iria conversar com o 
Presid.nte da aep'iU:tl.ica. N.io mais .ntrou em contato com 
o 4epoente ...... 

(fls. 70/71 do relat6rio) 
Já o Sr. FLAVIO coRRtA RABELLO, Presidente 

da empresa Tratex, quanto ao contrato verbal com a EPC, do Sr. Paulo 
Casar Farias, informou à CPI que: 

"0 contrato foi feito 'para aval.iar o impacto 40 plano 
Braail. Novo n .. econo.i .. braail.eira e par .. v.rificar o 
que isso iria acarretar Da vi4a da Construtora Trato. 
A e.col.ha do Paulo C .... r 7ari.8 se explioa pelo 
oonheci •• nto 4e1.e sobra p01~tic" acona.ica, pois 
participara d .. campanha, conhecia o proqraaa de 
governo, sabia da. id6iaa da poli ti c .. econô.ica a, 
as.im, tinha como orientar e. funç40 do proqrama e 4a 
linha do Governo I • 

o declarante não sabe .e Paul.o Ce.ar participou 4a 
elaboração de algum plano .conôllÚ.co, mas sabe que lele 
tinha aces.o l a isso. IQueriamos saber quais eram 
realJaent. as intenções 40 p1.ano l , dis.e o depoente." 

(fls. 108 do relat6rio) 

o empreSário ANTONIO ERMíRIO DE MORAES 

também trouxe informações à CPI, verbis 

" ••• Dentre: 40 que pode av .. liar, ch.qou a conclusão de 
que a. em.pr.... de Paulo Ce.ar Parias pressionava para 
vender serviços para a implantação de empre.a., t .. lvez 

no Brasil inteiro. 

Perguntado se Paulo Cesar Farias al.eqa.va pre:stiqio com 
a aainistraçi.o federal nos contatos com. empr.sários, 
ou com as o.pr.mas do 4.poente, re.pond.u que 
evidentem.nte sim, a.crescent .. n40 'basta ol.har, 
natura1.ment., o que foi faito durante a campanha 
pr •• i4Gllcial. Tenho a impr ••• i.o 4e que elo era, o homom 
4& m.ais absol.uta intimidade 40 proside.nte da 

RepüDlica I .. 

AdmitiU qu., ao contratar a EPC, o qrupo Votoral1tim 
1.evou em conta o fato de que Paulo Cosar Farias tinha 
t:::'baito • pr.st1qio dentro 40 Poder EX.cutivo ..... 11. 

(fls. 112 e 114 do re~at6rio) 

Por tudo isso, concluiu a CPI que Paulo 
César Cavalcante Farias "apre.entou-s. falando e. nome 40 S.nhor 
Presid.nte da Repúbl.ica várias pe.ao.. ..pr •••• , 
.ax •• p1:ificativ ... :a.to &0 Sr. Anton:l.o zra:i.r:l.o 40 Hor ••• , 4. •• pr •• a 
Tratoz •••• ao enUo Presidente da Petrobrás, Sr. Motta v.iqa. O Sr. 
Antonio Ermirio 4e Hora •• , conforme sua. declaraçõ ••• CPI, estava 
convicto d. que 01.. efetivamente tinha infl.uGncia junto ao Sr. 
Pre.idente da aep1U:llica, ras40 porque contratou serviços 4a EPC, por 
'O'S$ 240.000,00, serviços .s.e. que ni.o vier ..... er premta40s, sendo 
certo que n40 se animou a p.dir a devoluçáo do d1nbeiro, .in4a por 
...... me ..... razõe •• A Trate: ••• paqou '0'8$ 200.tHHS"C\O &. EPC, num 
contrato verbal. que todos o. indicios l.vam a cr .:J;: 'í;,::~ ti'.io o IJI)U 
objeto simul.a40 • qu., na v.r4ade, visav .. u.ar do c;;:tmeiS(-;Jlto (do ~ k. 
Paulo Ce.ar Cavalcante V .. ria. p .. ra a obtenc;:i.o de .\ r~":'::'.~,,;:·a'-;'ll::i.(1Q :90D%'GI 
atos do Governo" (Relatório, fls. J 67, i tem 4). 

~ .. 3. Mentira. 

Diz a Denúncia que Sr. Presidente da 
República, após entrevista do Sr. Francisco Eriberto França _ 
motorista - I "afirmou, men4a.zlIlente, que seus gastos pessoais eram 
pagos com recursos próprios, ac1Jllinistra40s por C1.áud.io Vieira, •• u 
seoretário p •• ao .. l, o rapa •• a40s li :s.cretã.ria An .. Acioli" (fls. 10, 
2" parágrafo). 

Acompanha a Demlncia c6pia de tais 
declarações do Sr. Presidente da República, onde se lê : 

". ... chagaram agor .. ao ~u10 de diz.r que as eontas da 
minha ea... - easa que pertence à minha fami'lia há 25 
anoa - não s.o p"q .. s por mim, o sim pelo Senhor Paulo 
Co.ar Farias. (fls 26, 2" parágrafo) 

Quando dessa manifes"Caç.1o, o Sr. Presiden"Ce 
da República leu duas declarações produzidas pelo Sr. CláUdio 
Francisco Vieira e pela Sra. Ana Maria Acioli Gomes de Melo, as quais 
acompanham a Denllncia e onde os mesmos af irm.am : 

De Cláudio F. Vieira : 

" ••• lU. anoe, coa0 Advoqado, .... v.nho opinando 
sobre sua. aplicaQ6.. financ.ir ... , por v •••• 
.xecutando-a. o, atá, q.rin40-as oca.ion .. l •• nt •••• 
Enquanto g.renci .. va tais recurso., fi-lo ao m.u 
alv.drio. Durante e ••• te.po, COM OS RESULTADOS 
P'ZNAUCEIROS ORZGZHADOS DE TAIS RECURSOS, S'O'PRI A 
CONTA-CORruDI'rE BAJlCl\RIA DE I>ONA ANA ACIOLI, obj oti vanelo 
a rO&li:"9&0 de de.pe.as de caráter p •• soal do 
E::I:col.ntisai.mo Senhor Pre.idente da Rop'iU:tlica". 

De Ana Maria Acioli Gomes de Melo 

• •• r.a1i:o paq .... ntos do caráter p •• soal 
d .. quol.a Autori4a4e. 

3. A tim de exercer minhas funçõ •• , 
e.pocificlUleDte a realização d. da.pe.as pe •• oaia do 

Excelentissimo Senhor Presidente 44 República, fazia, 
s.mpre que necessário, o levantamento das necessidades 
do me.mo E SOLICITAVA OS RECURSOS APENAS, TÀO SOHEN'l'E E 
UCL'O'SZVAMENT!!, AO DR. CLÁUDIO VIEZRA ••• 

4. A ca4 .. um 4e meus pe4i40s, como acima 
exposto, o Sr. CláUdio vi.ira provi4.nciava o 
n.~essário suprimento 40s fun40s, tOd.03 s8qun40 sei, 
orl.un4os dos recursos pessoais 40 :ex:celentissimo Senhor 
prosi.48nt. e que estavam sob o gerenciamento 40 
r.f erido Dr. C1áu4io Vieira: .... " 

Por outro lado, o Relatório da CPI 
~e:ortando-s: ao depoimento lá prestado pela mesma Sra. Ana ACioli: 
U'l_orma que a depoente J;'econheceu que osta conta. (refere-se a conta 

3ancesa) d •• tin .. va-.e exc~u.iv_.nt. às 4 •• p .... s 40 Presid.nte e 
4" sua f.aíl.ia. Todo • qual.quer outro Uso ara. precedi40 de 

.lri:ação p ••• oa~ do = ... 0 ..... (tls. 7"1). 

, A seguir, embasada no Relatório da CPI, a 
Denúncl.a afirma que "o r ... tream.nto 4. chequo •• outro. documentos 
constatou que, ao contr4rio do que afirmara o denunciado à 5a9&0, 
nenhum do. dep6sitos inve.tiga40s tor .. feito por Cl.iudio Franci.co 
Vieira, mas, isto sim, proc.dia. das pesso .. s fictícias acim. 
referidae" (fls. 10, ultimo pará.grafo). 

Acresce, ainda, a Denúncia 'que na tentativa 
de "estabeleCer conui.o entre os correntistas I fanta .... s I e ClAudio 
Vieira, para faser cr.r que 40.t. provinham, indir.t .... nt., tais 
dep6sitos, montou-s. a chaJll!'d. .. 'Oper .. ção Uruguai I, fars .. patente a 
r.apeit~. 4a qual. o re1at6rio 4a Comissão Parlam.utar de Inquérito fez 
re.triçõo. do toda ordCUl ••• " (fls. 11, 1" paráqrafo). 



Sobre esta operação. inf crma a Denúncia que 
"08 autos 4& Coais.i.o parlamentar Xi.ta de Inquérito, todavia, 
4CIJIIQDlltraram, por provas docwaentais • periciais, que os correntistas 
• fantallllluu.· foram. criaç:i.o do •• qu_ 4e Paulo C •• ar Pari... e tinham. 
sua. contaS adm.inistrada. por ele • por seuII auzil.iar •• , de cuj o 
pWlb.O provinham as as.ina.turas c1a.quelaa fiquras t:i.cticias" (fls. 11, 

3 g parágraf o) • 

Efetivamente, o Relat6rio àa CPI, à fls. 
256, reportando-se a laudos grafológicos, afirma que "JORGE WALTÉRIO 
TEH6RIO BABDEIRA DE MELLO assina. por José Carl.os Bonfim, Flávio 
llauricio Ramos e l"ranci=co Celso Ramalho Lins; ROSINETE CARVALHO 
HZLAlIDUJ, multiv .. lento pol.iqrata, a •• inA por FlAvio Mauricio Ramos, 
!laDuel Danta. Ara6jo, . Ro •• linda cristina de xeneze., Regina Silva 
Bon~1m o Rosimar Francisca de A1.oida e pro.nche os cheque. 40 
)'rlUlcisco Silva; Gl:ovNa CAlUoOS FERNANDES DE MELO assina por Fl'vio 
Hauricio Ramos e Carlos Alberto 4. N6breqa; MARTA DE VASCONCELOS 
SOARES ••• ina por Reqina Silva Bon~im. e preencheu vários chequ •• 40 
José Carlos Bonfim e Fl'vio Hauricio Ramos, inclusive o cheque que 
paqou a :riat Elba reqistrada am no.o do PresieSento da Rep1lb.lica; 
aEVERnlO NUJ11:S- DE OLl:VEl:RA, ozec~ti vo c1a Veraz:, assina por Honôrio 
xavier 4a silva o Jurandir Castro Hene,. ...... li (f ls.' 256, 111 timo 
pará~afo) • 

Nas suas conclusOes, o Relatório da CP! 
a.tírma inexistir llqualquer cone:4.o ontr. o empréstimo contraido no 
Uruquai • a conta, d. Ana Acioli, destinada ao paq .. ento das despo.as 
pe.aoaia do Sr. Pre.idente da RepÜblica", e declara "sor 
absolutamente certo que os dep611itos provinham dos correntistas 
tlUltasmaa do 'esqueaa PC'" (fls. 364). 

Por estes elementos probatórios, conclui a 
Oenlln'cia, neste item, que "tornou-•• ',aiDda mais V •••• Dto a m.Dtira 
proferida pe~o Pr •• idente da Repü~lica, •• rede DacioDal de 
televi.Ao" (fls~ 12, la parágrafo) ~ 

1.4. Falta 4. decoro e d. c1iqnidade para o 
G:ercicio do carqo. 

Afirma a Oenllncia que "há acusaçõ.s 
p .... oais, feitas ao deDUDciado, 11 , como aquelas de seu irmão - Pedro 
Collor de Mello, nos autos da CPI : 

11 Paulo C .... r eav .. ~cant. Farias teria dito que 
mantinha soci.dade iDformal com ·0 pr •• i4.Dte da 
Repllblica, a. quom traDsroria 70% 4cs luc:roa. •• ~ II (fls. 
12, 2" parágrafo) .,./1 

A peça Acusatória, em relação a esta 
'imputação, como aos fatos anteriores, alinha-se pela "fal.ta de 
docoro", ciecorrente da "d •• ordom e imoderação de vida, a liqaç:ão com 
pe •• oas de.one.tas, o recebimento de V&Dta.q.ns indevidas" (flS. 13, 
l1ltimo parágrafo). 

Prossegue a Oenllncia afirmando queufalta ao 
denuDci_40 4i9'Dida44 para o .::erc1cio 40 carqo d. Presidente da 
Rop'liblica, ou .eja, re.p.ita~ilidade, por meio da qual se impõe, o 
Chefe d. Estado, perante os servidor.s e perlUlte, a populatrio; falu 
ao deDunciado a hODra, •• _, consist.Dte Da reputação 40 crédito e 
apreço que deve po.suir frente a. Nação; falta-lhe, .enfim, o 
4ecoro ••• que deve pautar a vida pública (IJ pri vad.. 40 administrador" 
(tIs. 14, 1l1tilno parágrafo). 

1.5 .. Grave OlIliss4.o. 

~or llltimo, a Oenüncia atribui ao Sr. Presidente 
da Repllblica, "diante 40 recobi.ento iDjustiticado 4. vulto ... s 
quaDtiaa por .oio do correntista. t fanta ••• a ' , • 4iante do fato 
not6rio do trAfico do iDf1u6ncia exerci40 por P.ulo C.aar pariasl! 
(fls. 1.5, 1.Q paráqrato), grave omissão "permitindo tácita ou 
e:pr ...... nt. in:fraçi.o a 101 redoral do ordem pllblica" (flS. 16, 

, llltimo paráqrafo), consistentes nos arts~ 5, incisos I, e VIII da Lei 
nO 8.027/90, e incisos IX e XII, do art. ~~7, da Lei ng 8.~l2/90, 
como, também, e lois penai~, administrativas e tribu,tárias (fls. 17, 
1Utimo parágrafo) 

Estes são os elementos de fato, carreados do 
Relat6roi da comissAo Parlamentar cie Inquérito, que fundamentam a 

Propos~a Acusatória 

Termina a Denllncia por requerer, como pedido, 
que, uadllll.tid,a no •• a Cb&ra doa Deputados a acusaÇli.o ..... t'or:au.lada, 
.ej. a ...... re •• tida ao Senado :re40ral, ODd •• erÁ ju1qada, com o 
reconhocl,monto de sua procod6Dcia, para aplicar ao dODuucia40 a pena 
do perda do carqo, coa. iJU&l:)i1.itaçAo por oito ano., para o e:arcicio 

40 função públ:iea, sem prejuizo do proced.imento peDal. competeDte .... li 
(fls. 19). 

Instruem a Denúncia o Relatório Final da Comissão 
Mista Parlamentar de Inquérito, os pro .. unc::iamen'Cos do denunciado dos 
dias 30 de jUhho e 30 de agosto deste ano, acompanhado de outros 
documentos, requerendo, por fim, a tomada de depoimento de seis 
t:estemunhas e a requisição de cópias de inteiro teor do autos da CPI 
e de todas as peças do inquérito instaurado pela Policia Federal 
(fls. 20). 

Anexaram os denunciantes comprovantes relativos à 
sua situação regular junto à Justiça Eleitoral. 

2 • DA TRAMITAÇÃO INICIAL 6 

A Oen-Üllcia foi despachada pelo Sr. Presidente da 
C&nara dos Deputados, em data de 1; do corrente, que lhe reconheceu 
condiçOes de tramitação. 

Na sess~o do dia 2, a Denllncia e o despacho 
inicia~ de tramitação foram lidos em Plenário, oportunidade em que 
foram. suscitadas questOes de ordem sobre o procedimento a ser adotado 
pela casa. 

No dia J do corrente, Ato da presidência resolve 
constituir esta comissão Especial, qu.e é instalada no dia 8. 

Na Sessão do dia 8, o Sr. Presidente resolve as 
questões, de ordem suscitadas, e presta "eSClarecimentos a. resp.ito da 
truitatrão da Denúncia". 

Na mesma data, o Sr. Presidente da CAmara assina 
a Mensagem nQ 013/92, dirigida ao Excelent1ssimo Senhor Presidente da 
Rep1lblica, dando-lhe ciência da Oenllncia oferecida e dos documentos 
que a instruem, a qual é enviada pelo primeiro Secretário da Casa ao 
Sr. Secretário-Geral da Presidência da República. 

A mesma Mensagem comunica ao Sr. Presidente da 
República que poderá, se desejar, JtmaDitestar-so" sobre a Denllncia 
"no poriodo correspon4ente <li. 5 (cinco) s.ssões, até &3 19 (<1ezenove) 
horas 40 4ia 1.5 (quinze) do corrente mas". 

Às 14:25 horas do mesmo dia 18 a Mensagem e 
documentos que a integram são recebidos, median't.e protocolo, pela 
secretaria-Geral da Presidência da República. 

No dia 10, o Sr. presidente da Camara é 

cie~tificado, por oficio que lhe foi dirigido pelo Senhor Presidente 
cio suprem,o Tribunal Federal, que aquela Corte, em sessão realizada na 
mesma data, havia deferido, em parte, .medida cautelar requerida pelo 
Sr. Presidente da República em mandado de segurança por ele 'impetrado 
tendo por objeto as regras de tramitação. Na medida cautelar foi 
assegurado ao Sr. Presidente da República "0 prazo 4e 10 (de::) 
•••• ó •• , .m .Ubstituição ao <1. 5 (cinco), jÁ .m cura0, para 
apr.sentaÇli.o 4. def.aa peraDto a. Câmara d.os D.putados ••• ". 

No día 11, foi encaminhada ao Senhor Presiden'Ce 
da Repü..blica a Mensagem n g 014/92, pela qual lhe foi dado ciência de 
que o prazo para sua manifestação relativamente à Denllncia em tela, 
escoar-se-ia no dia 22, às ~9:00 horas. 

o Deputado Roberto Jefferson, no dia ~s do 
corrente, peticiona alegando inépcia da inicial, por falta de 
previsão leqal e falta de justa causa para persecução penal. Postula 
o ilustre parlamentar alternativamente: ou o não recebimento da 
Denúncia ou a determinação de vistas aos denunciantes "para que 
promovam ao adit ... nto da. peça vestibular, aupr:in4o" as omissões que 
sustenta existirem. 

Senhor Presidente da Repüblica, através de 
procurador, apresentou lIal..qatrões pr.limi.na.re:s 40 defesa'", no dia 22 
cio corrente, dentro do prazo marcado pela Mensagem n" 014/92, do dia 
~o •. 

'Este ó o estado do procedimento. 

3 • DA PETIÇÃO DO DEP. ROBERTO JEPPERSON. 

o ilus'Cre Dep. Roberto Jefferson ofereceu pe1:ição 
.ssão, no dia lS do corrente, na qual requer, "in verbis": 

a) não recebam. a deDúncill, pois 
compâtincia da processar. julqar ó do senado Poderal; 
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D) ni.o r.ceDam. li. denúncia pois não existe 

10i Anterior quo tipi!iquG crime de r.spons~:bilid.d. ou que 
•• tabelo9& norma para proce.so e julqamento dO Presidente da 
Repúblicat 

e) J:uio reeel:lam. a donÚDeiar taco à. inópcia, 

linaz1I10 SOU arquivamento; 

d) alternativamente, abram vistas a09 

denunciante., para quo promova. ao aditamento da poça vestibular, 
suprind.o as qravo. ollissõ •• aqui aponta.das.(fls. 227/228) 

Analisarei as aleg~çõ-es produzidas pelo 

eminente Deputado no fluir deste parecer. 

". DAS ALEGAÇÕES PRELI~NAREB DE DEFESA. 

Senhor Presidente da República, 
representado por advogado habilitaclo, ofereceu defesa, nominada de 

1I&10q&9Õ •• prel.iminare. " 

Inicialmente, reporta-se a Defesa ao Mandado 
de Sequrança impetrado no supremo Tribunal Federal para afirmar que a 
deduzia de acoreio com o ar~. 217 do Reqimento Interno, "quo" a norma 
aplicável SOquDdo o entendim.nto 40 acusa40" (f ls. 2, i tem 3) .' 

Quanto às alegações, propriamente ditas, a 

Defesa, na esteira do requerimento do Dep. Rober't.o Jefferson, aduz os 

seguintes argumentos : 

a) inépcia da Inicial. porque "a 

4enúncia .•• não so pro~cupou em demonstrar qualquer conduta 
det.rmilla4a 40 aeusa40 que pUdesse enqua4rá.-la num ou noutro 40 •• os 

crime. de re.ponsal:lilidade: Em. vez de de.c:z::ovo;- condutas tipicas e de 
demonstrar s.u enquac1ramento nos dispositivos legais invocados, 03 
denunciantes prOduziram. alqo como um m:anifesto politico ••• U (fls. 
4/5, item 9). Cita doutrina e jurisprudência que considera ser 
"'inepta li. denÜ%lcia que, fundoada em meras conjecturas, d.issocia.da.s. d.lI. 
prova indiciAria .. ti: entAo apurad.a" (fls. lO, item 19); 

b) inéecia da inicial, face à inexistência 
de prévia definição dos crimes de responsabilidade. Diz a Defesa: 
"Como n.nhWZUL lei especial foi votada pelo conqresso Nacional o.,' .não 
s. podo atual.mente s\1l)meter o Presidente da República a julqam.ento 
por erim. de responsabili4ade, p.lo que não faz sentido pedir à 
cl.mara dos D.putados que autorize um processo por crimes 
in.z:i.t.nt .... (flS. 11, item 21). sustenta, mais, a Defesa que, na 
hip6tese de se admitir a recepção da Lei n Q 1.079, tal somente teria 
ocorrido parcialmente, "pois alqumas del.as foram revoqadas pela 
Emenda constitueional ng .fo, de 02 4e junho d. 1961t1 (fls. 11, item 

24) ; 

c) nulidade do procedimento, p.orque 
"deveria a denllncia o. o ender.çar-s. ao Sonado P.d.eral" (fls-. 16, 
item 29), 'Única Casa com competência para processar e julgar o Senhor 
Presidente da Repllblica por crime de responsabilidade, a teor da 
constituição de 1988; 

d) ilegitimidade "ad causam n , porque "0 
crime de r •• ponsal:lil.idade •• tá sujeito a WII& ação penal p1l:blica, quo 
li privativa do .Ministério P11tIlico" na forma do inciso I do art. 129 
da constituiç.!o Federal; 

Além desses arqumentos" a Defesa aventura-se 
em temp,s de natureza proced.imental já decididos pelo Sr. Presidente 
da Camara, quando da apreciação da Questão de- Ordem suscitada pelo 

Dep. Humberto Souto, adiante analisada. 

Efetivamente, a Defesa, em seu item VI 
(págs. 18 a 42), rebela-se contra o "o rito procedimental da 
autori:a9i.o" e contra a "pretensa. inconstitucionalidad.e do art. 188, 
nQ II" do Regimento Interno, obje't.os de decisao do Sr. Presidente da 
Camara, na sessão do dia 8. 

Aliás, ê bom que se observe que a Defesa, 
-:las páginas 19 às páqinas 39, ê um decalque - ou melhor - uma c6pia 
"ipsis litteris" da Questâo de Ordem apresentada pelo Dep. Humberto 
Souto na sessão da Camara do dia 2 do corrente. 

Ora, esses temas foram decididos pele 

Presidente da Casa e os Deputados Humberto Sou'Co, Gastone Righi e 
Roberto Jefferson, que haviam recorrido de tal decisão, formularam 
pedido de desistência dos apelos. A matéria, por't.anto, dentro da 
Casa, encontra-se preclusa, ou seja, insuscetivel de reapreciação. 

Investe-se a Defesa, em seu item VIII (fls. 
47), contra o Relat6rio da Comissão Parlamentar de Inqu6rito, 
af-1rmand.o que "a' leitura atenta. d •••• documento r.vel.a ••• que •• tá 
e~e r.~orto de cOJ::u:l.UII6 •• apr •••• d •• e 4e a:rirmaç6e. f.ceio ••• , que, 
certaaente, :Jerl.o óe.tru1c1a. quando fore. sU:b •• t:i4aa ao crivo c10 
contradit6rio perante o JUdiciário" (fls. 47, item 98). Todo o 
argumento da Defesa embasa-se no voto do Senador Odacir Soares, lider 
do Governo no Senado Federal e voto vencido naquela Comiss.1o. 

N.s.o é a C3.mara dos Deputados, porque foro de 
admissibilidade da Denúncia e de autorizaç!.o para a instauraç.1o de 
processo, cdmpetente para'apreciar a consistência ma'Cerial das 
conclusões da CPI.- t tema da excl.usiva 6rbita do senado Federal, onde 
o contraditório de mérito deve ser instaurado. Aliás, a pr6pria 
Defesa, quando reproduz, ( sem homenagear com a devida remiss4o) o 
texto da Quest3.o de Ordem do Dep. Humberto Souto, deixa claro que 
~'4_ Câmara 4,0& D~pu1?a~o. só cabo o. o a atribuição de pr.vi .. ent. 
autorizar a instauraqão eSo proeesao" (fl.s. 21, item 42). 

Por último, requer sejam "carreado. para os 
autos toc1011 os 40cumen-eoa em que s. tun40u o rel.at6rio final. da CPI 
para incriminar o d..ten4ento'" (fls. 56, item 115), a fim de produzir 
defesa com o conhecimento da prova acusat6ria, como também requer a 
oitiva de 20 testemunhas, com"o fito de "afast.r as acusaçõ •• 40 

tráfico l1e i~l.u.ncia no qoverno" (fls. 57, item 116). 

Quanto a essas provas e diligências, e 
eventual deferimento de sua produção ou de seu cumprimento não -esta 
afeto à compe'Cência desta Casa, que é, repi'Ca-se, restrita ao ju1ze 
prelibat6rio. 

As demais razOes, elencadas nas letras "ali a 
"d" retro, serão ap~eciadas a seguir, junto ao v9to- do relator. 

5. DO PARECER DO RELATOR. 

5.1.. Do Proc •• so. d. ImpeaChllaont na Conatituiç:áo 
11. 1908. 

O eminente Dep. Humberto Souto, 11der do 
Governo, em sua Questão de Ordem produzida na sessão plenária do dia 
02 do corrente, sustentou que a Camara dos Deputados, "c1 •• d. o 
advento 4a conatituição viq.nte, ••• deixou de de.empenhar no 

proc ••• o de, im.p.achaerit o papel d. tribunal. 4. pronllncia, que lhe 
fora con:fiado pelo c1ireito anterior, o qual. só atribuí,a ao Senado .. 
função d._ tribunal. 4. jul.qa.m.ento (d. tato, sob a Carta 4erroq.da, 
coapetia privativamente à. Cam.ara doa Deputados declarar, por c10is 
terços ·de sena .lIleabroa, a proc.4bcia da aeusaçAo eontra o Pr •• i4ente 
da Repúl;)l.ica e oa .Ministros de Estado - a.rt. .. O, n. I - e ao Soudo 
Pederal apenas julqar o Presid.nte c1a Repúbl.ica nos cri.os 4. 
responsabilidade e os Ministros 4e estado nos crimes da m •••• 
natureza conexos com aqu.1es - art. --42, I) 11 (fls.45). 

Prossegue o ilustre l1dar afirmando que na 
expressão literal do caput 40 .rt. 86 da constituição d. a8 -
I ADKXT1:DA A ACUSAÇÃO contra o Pre:Jic1ente da Repü])1ica, por doi. 
terços da C&mara dos Deputados, será e1.e sutua.tido a jul.c; ..... nto 
perante o Suprem.o Tribunal P.dera1, nas infraçõ.s pODais COllUD8, ou 

perante o Sanado Fed.eral, nos crimes do responsabilidade I - deve s.r 
entendida. como AUTORIZADA A :INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, ••• li (idem). 

Conclui o preclaro lider es't.ar "fora 4. 
qual.quer d'Úvi44 que o sistema constitucional em viqor inovou em. t .... 
de processo por crimes de reaponsa:bil.ic1a48, concentrando no 80na40 
P.deral o processo e o julgamento do aeusa40.o. À C4mara 40s 
Deputados só cabo, alll. a.Ja:boa os casoa, a atri:buiç6.o 4e pr.via.enta 
autorizar a instauração d.o processo por dois terços de sous 
m.mbros •••• Essa autorizaçÃO eonfiqura, portanto, inafastáv.l 
pressuposto ou condição de proc.dibilidade contra o Presid.nt. 4a 
RepUbliea ••. oU (fls. 46). 

Esta orientaçao, que nao fora a adotada pelo 
Relator em trabalho doutrinário, restou acolhida pelo Sr. Presidente 
da Câmara dos Depu't.ados, quando da decisão da questão de ordem 
suscitada pelo Oep. Humberto Souto. 

Diz o Sr. Presidente da .CAlnara : 
"Nos termos constitucionais, eompet. i. CAm.r. doa 

Deputados admitir ou não a .cus.vão eontra o Sr. 
pr.aid..nte d.a Repú:bl:ica por crime d. re.ponaabili4a48, 
dando-se, .. caso posi ti vo, conhecimento da deciaio ao 
Senado 1I'eder&1, para fins d. proceaao .e jUlqa.m.DtC. 



A.:faat.el., port.nto, pela nova Con.titu~çAo, .. 
co.patinci. da Cbara d~. Deputado. p.r. proce •• ar o 
Preaidente da aep'lU»l:l.ca, ontenelo quo a. di.posiçõo. ela 
Lei 1019, de 1950, sio aplicAvais, co. oxceçi.o das que 
tradu.e. atoa tipicos do proce •• o, u •• ves que a 
iDatruçáo • julq .... nto p •••• r&lll • compet6nci. priv.~iv. 
do Senado ;rederalll • 

(fls. 125) 

Desta decisão os Srs. Deputados Humberto 
Souto, Gastone Righi e Roberto Jefferson interpuseram recurso para o 
Plenário. da C3.mara dos Deputados, ouvida a Comiss.s.o de Constituição e 

J~st~ça e de Redação. 

No entanto, os Recorrentes, por petições de 

14 do corrente (fls. 203/205), desistiram dos recursos, pelo que a 
matéria encontra-se preclusa nesta Casa. 

Somente o Deputado Roberto Jefferson 
afirmou, em sua pet.iç.!o, que a desistência decorria do fato da 
matéria se encontrar "sub jUdice", por efeito do Mandado de Sequrança 
interposto pelo Senhor Presidente da Repúb:ica, perante o Supremo 
Tribunal Federal. 

Desta f orma e tendo em vista estes dados, a 
ca.m~ra dos Deputados decaiu da condição de Tribunal de pronllncia para 
a de órgão Autorizativo. 

5.2. Da competincia da C4aara dos Oeputados. 

o juizo desta Casa tem universo circunscrito a 
admitir, ou nao, a acusação para o efeito de autorizar, ou n.1o, a 
instauração do processo e do julgamento no Senacio Feeleral. 

A .competência da C.1m.ara dos Deputados constitui
se na emissao de um juizo de admissibilidade, que se decompõe em dois 
subjuizos relativamente autOnomos, mas com forte relação ele 
subordinação: 

o primeiro, de natureza jurldica, diz Com as 
cond.ições para o recebimento da denúncia; 

conveniência 
impedimento. 

elenÚD.cia. 

o sequndo, de natureza polltica, diz com a 
oportunidade el. inataur.ção 40 proceaao de 

5.2.l.. Oa. Condições p.ra o aecebimento ela 

É a denüncia, prevista no art. 14 da Lei nO 
1.079, de 1950, o ato em que se formaliza a acusação a cargo de 
qualquer cidadão. 

Podemos parafrasear HÉLIO TORNAGHI : 
"Oenúncia, em. sentido técnico," no processo de impeachment, "6 o ato 
pelo qual" qualquer cidadão "manifesta a vontade" do povo nd.e que a. 
taça justiça. É o pedid.o, ou, melhor, a oziqincia de pre.tação 
jurisdicional. •• Havendo prova do t.to • suapeita do autoria _ d.e 
outra torma não poderia haver denúncia - o.t4 o" cidadão "na' 
suposição de que o donunciado eleva ser con40na40. D.1 tor .. denúncia 
a forma l1e acusação" (Cmts. ao C6d. de Proc. Pel!al, vol. I, t. 2/45, 
Rio, 1956). 

O juizo em relação à denúncia, claramente de 
natureza jurldica, há de buscar seus delineamentos no sistema 
processual-penal. De resto, o pr6prio diploma de 1950 erige o C6eligo 
de Processo Penal, juntamente com qs Regimentos Internos ele ambas as 
casas do congresso, como subsidiários para a aplicaç40 da Lei. 

O que deve conter a denúncia? É esta a 
pergunta de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (Processo Penal, 1, pago 
295, SP 1977) que responde: 

denúncia: 

"Di-lo o art .. 41 elo C6diqo de prooe.ao 
penal: 

I A dcnúncia ou queiz. conterA a ozpoai91.0 do 
fato criminoao com todas as sua. circun.tbcias, .. 
qualifica9Ão do acusado ou o.cl.reci •• ntos polos 
qu.is se poea. id.nti~icá-~o, a cla •• ificação do 
crime e, quando noco •• ário, o rol c10 to.teaunha.1 

sao, portanto, estes os requisitos da 

a) a exposição do fato criminoso com to-
das as suas circunstancias; 

b) a classificaç50 do crime; 

c) a qualificaçao do acusado ou e:s-
clarec1mentos para a sua perfeita identificaç<!o; e 

d) rol de testemunhas, se indis-
pensável. 

5.2.1.1. E%posição do tato criminoso. 

Quanto à exposição do fato crimin~so, afirma 
o mesmo TOURINHO FILHO que "n4.o há. necessidal1e de minúcias, não 
elovondo, contudo, :ser sucinta demais. A expo:sição 4evo 1imitar-30 110 

noce •• ário i. confiquração do crimo o às domai:s circunstâncias que 
circunvolveram o fato. que po •• am influir na. sua caracterizaçio" 
(pag.295) • 

Neste tema, o MINISTRO CUNHA PEIXOTO, com o 
apoio da suprema Corte, firmou a inépcia da denúncia quando "fundada 
•• mora. conjectura., 4i.soci&4&:. d. prova indiciária Até ontáo 
apur.da" (HC 56.120-RS, Lex JSTF 9/300" 09.1979). 

Observe-se que o juizo de inépcia, quan1:o a 
este ponto, constitui-se em um juizo de valor sobre a própria 
d.enüncia. 

É atribuiç40 exclusiva do órgão que, 
constitucionalmente, tem a competência de julgar, a emissao desse 
juizo de cogniç!o e, ao mesmo tempo, valorativo. 

No caso concreto, a Defesa e o eminente Dep. 
Roberto Jefferson, sustentam que a peça inicial nSo atende a e51;,) 

eXigência legal. 

Afirma a Defesa do Senhor Presidente da 
República que a Denúncia é inep't.a, porque nao demonstrou- qualquer 
conduta do denunciado que se enquadrasse em algum crime de 
responsabilidade (fls. 4, item 9). 

~ressa mesma linha argumenta o Dep. Roberto 
Jefferson. 

No entanto, razao não se lhes assiste. 

A análise que fizemos, acima, da Denúncia, 
juntamente com as demais peças que a instruem, explicita a descrição 
de fatos criminosos que teriam a participação do Senhor PrcSiden1:.e 
da República. 

A Peça Inaugural descreve que o Senhor 
Presidente da República, de forma dire1:a e indiret.a, usufruiu de um 
valor aproximado de 6 milhões e 500 'mil d6lares oriundos do 
denominad.o "Esquema PC", através de depósitos, transferências ou 
pagamentos efetuados, seja pelas empresas de Paulo Cesar Farias (EPC 
e Brasil Jet) , seja pelos denominados "fan1:asmas". A Denúncia traz â 

descrição a forma pela qual se deu a compra do Fiat-Elba do Senhor 
Presidente da Repllblica : cheque administrativo de um "fan1:asma" _ 
José Carlos Bonfim. 

Est.5.o na Propos1:a Acusat6ria e est.:io no 
Relat6rio da CPI todos os elementos descritivos e informativos 
necessários, tais como contas bancárias, cheques, laudos 
grafológicos, etc. 

A Denúncia descreve, ainda, que o Senhor 
Presidente da República dirigiu-se ii Nação negando que suas despesas 
pessoais fossem pagas por terceiros. Anexa a mencionada Peça o toor 
completo do referido pronunciamen't.o, jun't.amente com as declarações, 
também lidas pelo Senhor Presidente, do Sr. Claudio Vieira e da Sra. 
Ana Acioli Gomes de Melo. Mas traz, também, a Denúncia a descriç.:io, 
como a prova produzida no bojo da CPI, que tais ~espesas eram pagas 
pelo esquema PC. 

A Denúncia narra a forma pela qual o Sr. 
paulo Casar Farias traficou influência dentro do governo do Senhor 
presidente da Repüblica, COla ciência de dois do seus Ministros -
ozires Silva e Marcos Coimbra (leia-se o depoimento do Sr. Mo"Cta 
veiga, referido a fls. 70/71 do Relatório da CPI). 

A Denúncia, portanto, atende ao requisito 
leqal e !. abalizada d.outrina, quando esta afirma que, "como narração, 
• poça inicial 40ve •• r sucinta, limitando-~e e. apontar as 
circw:ast4nci •• neco •• ária. à conriquraç:'"o 110 delito, com a referência 
apeDaS a :rato. ace.sório., que po ..... influir luas.a caracterização. E 
nl.o 6 na denimoia, n .. na quoi:&, que se devem raser as dem.onstraçõG!I 
da r .•• ponaabili4aelo do réu: deve r ••• rvar-se i~ulo para a apreciacr40 
t1Dal da prova, quandO se concretiza (oU nÃo) o pec1ido 40 coDd.lllDatÇllÍc'· 
(EOUAROO ESPINOLA FILHO, C6d. de Proc. Penal Ano't.ado, volo I, paq. 
418, 54. od., Rio). , , 
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Não assiste razão à Defesa, portanto, ao 
alegar que a "den6ncia .•• funda-ao 
conjooturrua ••• " (fls. lO, item 19). 

meras suposiçõ •• e 

5.2.1.2. Da Classificação d.03 crimes. 

~.2 •. 1't2.1 •. Da :Vigência d.a Lei nlil 1..079. 

Antes da apreeiação deste requisito, impõe-se a 
análise do argumento aduzido pela' Defesa do Senhor Presiqen'1:e de: 
Ropllblica o pelo Dcp. ,Rober::to Je.fferson. relativo a inexisténêia de 
previsão 1~9al. 

Aduzem que, pelo menos, os arts. ag e gQ da Lei 
·nQ 1079/50, c que definem os crimes de responsabilidade contra a 
sequrança interna do pa~s_ e pontra a probidade da administraç.'5.o, nAo 

encontravam mais em vigor --quando da promulqação· das Constituições 
àe 1967, 1969' ~ ,1988. 

Sustentam, base em parecer' do eminente· Prof .. 
rQNOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, quo a Emenda Constitucional à 

constituição de 1946, de· n Q 4, consistente Ato Adicional que 
instituiu o Sistema Parlamentar de Governo, de 02 de setembro de 
1961, havia derrogado a Lei 1.079. 

Estas sáo as linhas gerais do argumento: 

a) ·que~ ó pr'iricípio da reserVa legal do art •. 5 Q,. 
XIDCtX,· da Constituição prescreve que Uni.o há crime sem lei anterior 
quG o d.efina, nem. peDa sem prévia cóminaçi.o leqaltl ; 

b) que a Constituição de 1946, em seu art. 89, 
previa ·como crime ·de respon'sabil~dade "0S a:t~:lI. do presiden:t~ ~a. 

RepüJ::llica. que atentarem contra a constituiçi.o Federal o, 
espeoialmente, oontra ": a existência da União,; o. livre exercício dos 
Poderes da União e dos Est~d?s;, o, exercício dos. d.ireitos políticos, 

individuais e sociais; a segurança interna do país; a prObidade da 
administ~aç4o.; a lei orçamentária; a guarda e o legal emprego dos 
dinheiro!: públicos; e o cumprimento das decisões judiciárias. Previa 
o parágrafo único que "essem crimes serão dot'inic1os em loi especial, 
que ostab~l.ec:erá as normas de processo o julgamento"; 

c) que a Lei nQ 1. 079, editada em la de abril de 
'1'3"50, nos oito capitulas do Titulo r de sua primeira parte, definiu 

':"imes elencados pela Constituição, e reservou' sua segunda parte 
as regras proc~ssuais; 

d) que o Ato Adicional de 1961, em seu ar'1:. 5;, 
estabeleceu serem crimes "os atos do Presicient'e -d.a aepUl:llica quo 
atentarem contra. a Constituição Pod..ral o, aspecia.lmente, contra": a 
existência da união; o livre exercicio de qual.quer dos Poderes 
co~sti tucionais da União ou dos Estados; o exercício dos poderes 
politicos, individuais e sociais; e, a segurança interna do Pais. 
Este ato, além de ter dado outra redação, suprimiu a menção à 
probidade d'a ad.ministração, à lei· orçamentária. oi guarda e o legal 
emprego dos· dinheiros p~blicos e ao cumprimento das decisões 
judiciária:s, pelo que. no di~er ,do eminente Dep,utado, "perd.eram 
e~1cáoia OG. capituloS! da Lei" que tratavam de tais, matérias (fls. 
217); , ' 

e) que a Emenda constitucional n Q 6, de 23 de 
.0 de 1963. aprovada em decorrência do plekliscito de 06 de 

~ _ .• e1.ro d-o mesmo ano, revoqo~ a Emenda Constitucional nQ 4 e 
restaboleceu 110' si'ateIIUI. presidencia..l de governo' instituid.o po.la 
constituiÇli.o Ue4.ra.l de 194', salvo o disposto no seu art. 61"', pelo 
qual o Vice-Presidente da RapOblica exercia as funções de Presidente 
do Senado Federal. tendo dado nova redação ao SlQ do art.79 que 
tratava da sucessão do Presidente da Repllblica em caso de impedimento 
ou vaga; 

f) que a Lei de Introdução ao C6digo Civil, no S 
3Q de sQu'art. 2 Q, dispõe que', Itsa~vo disposição em. contrário, a lai 
ravoqad.a nâo so restaura por haver a loi revogadora perdido a 
vigência"; 

g) que assim, a repristinação operada pela 
Emenda Constitucional n Q 6/63 se circunscreve ao Direito 
Constitucional de 1946 e não às normas infracons1:itucionais revogadas 
pelo A1:o de 1.961., pois 1:al repris1:inaç~o somen1:e se daria 

houvesse, na norma de 1963: disposição expressa nesse sentido. 

Cóm ess·as. premissas. ,conc,lui o. eminen.te 
parlamentar, corroklorado' pela Defesa, pelo n3.o receb:i,mento da 
Denllncia "pois não 'oxiste lo i' ~nt~r1~r' quo'tipifiqu~ crime d. 
r •• ponaabi.l.i.d.a.da ou que Qata.bCll.~9.a n~~ .para. . p~cc.e.c CII ju1g&lllanto 

40 Presidente da Rep6.blica" (fls. 228, letra b), uma vez quo. lia 
d.efinição cios crimos 4. responsabilidade ••• ó incompleta no d.ireito 
viqOD.t •• E.la existe, por torça d.a .recepc;:i.o 4a Lei ns:t 1 .. 019/50, quanto 
às matárias dos incisos I, II (parcialmente" III •. IV •.• E.la 
in.xiste quanto li matéria dos incisos V, VI, VII. VIII .... " (fls. 
219) • 

o Relator nâo se alinha a essa posição, posto 
extrair ela, das 'premissas elencadas,· conclusão não.a~tot'izada ... 

Em primeiro lugar, n8.o é correto afir~~r' qu'; o 
Ato Adicional de 1961 tenha revogado a Lei n Q 1079 quanto à definição 
dos .crimes de responsãbiíidade do· Pr~sidente da Repllblica, relativos. 

à probidado' da adminl:straç~o,' à lei' .0~çaID;ent!il:;i~" ~ fJ-qafd.a e, ~e9a,l, 
emprego dos dinheiros públicos, e ao cumprimento das decisões 
judiciais. 

É' preciso observar que os Tex'1:OS de 1946 (art. 
89), de'1961 (art. 5 Q), ,de.1967 (art.. 84)! d~ 7~69 (ar.t. ~2), e: qe 
1988 (art. 85), invariavelmente, enunciaram o eaput de seus artigos 
da forma seguinte: IISlio crimes' 4.' r.sponsab1iidaci. os ATOS DO 
PRESIDD1'TE DA REPÚBLICA QUE ATEN"l'EH CON'l'RA A COHSTITUIçAo FEDERAL E, 
ESPBCIALHENTl!=', . COUTÍlÀ: i ... para ap6s fazêr' ô eienco contidos .nos. 

incisos. 

"Ressál'te-se ·que', ém' todas elas, .a def1l1içã.O 
cás·ica' recai na frase nato: > que atentem contra a constituiç:6.o 
lI'ederal". Após isso, todas elas passam a elencar seus incisos, 
precedidos, estes, da expressão "esp.cialm.nte contra". 

o advérklio "especialmente" está a indicar que. c. 

elenco· co~stitucional é meramente exemplificativo, pois o que o texto 
constitucional determina à lei é a definição dos ilícitos que 
constituam atos atentat6rios à constituição. Os incisos enumeram 
hip6teses que a lei não pode deixar de tratar, mas não determinam que 
a lei somente deva tratar das enunciada's hipóteses: 

Estamos, portanto, perante incisos de na1:ureza 
exemplificativa e não -taxativa; pelo 'C!ue' a lei' intraconstitucicnal, 
ao ,prC!mo~er ,a d.e+in~ç~o. dos, crimes,. poderá :tratar, de outros aeos ' 
atentat6rios à constituição não referidos nos incisos. 

Assim, considerando a natureza exemplificativa e 
obrigat6ria dos mencionados incisos, conclui-se que o Texto de 1961 
não importou na rev,ogação .da Lei d~ .1950 •. 

,o que .fez. a ,norma .de 1.961· foi não obrigar o 
legislador ordinário a descrever crimes de responsabilidade além dos 
quatro incisos que manteve (existência da União ; livre exercicio de 
qualquer d,os pod~r~~ <:ia Uni~o e gos .Est.ados; exerclcio dos poderes 
políticos, individuais e sociais; e a segurança· interna do pais), 
tudo porque haviam sido introduzida restrições de funções do 
Presidente da República. O personagem central da administraç3.o 
passara a ser. o chef e do Gabinete de Ministros. 

No entanto, não se pode afirmar que o Presidente 
da Rep~bli~a, co~o Chefe de EstadO, não estaria isento de 
responsabilidade nos casos em que· ele atentasse contra a proklidade da 
administração. procedendo de modo incompatível com a diC]nidade, a 
honra e o decoro do cargo (art. 9 Q, n Q 7, da Lei nQ 1079). 

Não houve, portanto, revogação da Lei n Q l. 079. 
pela Emenda Parlamentarista de 1961. 

No entanto, mesmo que tivesse havido a alegada 
revogação, a repristinação ter-se-ia operado por força da emenda de 
1963", como passaremos a demonstrar. 

O art. 25 do Ato Adicional de ~961 estabelecia 
que "lei ••• p04erá 4ispor sobre a. r ... .liza.çÃo de plebiscito ~. 
decida d.a. ma.nutenção do sistema parl"montar ou VOLTA AO SI.STEKA 
PRESIDENCI.AL, deven40, em ta1 hipót ••• , fazer-se a consulta 

pl.:biscitAria. novo ma... antes do termo do atual pariodc 
presid.encia1" . 

Em 16 de setembro de 1992, a Lei Complementar n" 
2 determinou, em seu art. 2 Q, que lia Emend.a Constitucional ns:t " ••• 

será submetida a 'reterendum' popular no dia 06 de janeiro de 1963". 

A própria lei determinou, ainda, que, dentro de 90 dias ap6s a 
proclamaç3.o do resultado do plebiscito, c Congresso deveria organizar 
o sistema de go,,:erno na base da opção decorrente da consulta. Fixou, 
também, que "te.J:1lli..nado •••• prazo, se uã.o •• ti ver promu.lqada a ... nda 
revisora do par1amentarisIDo ou institui40ra 40 presidencialism.o, 



cODtinuará .. viqor a bUda constitucional na .. , de 2 de :letambro de 

1961, ou voltar' • viqorar, .. s~· plenitude, 4 Constituição Pederal 
do 1946, con:fomo o resultado da con:lulta popular". 

Realizado o plebiscito, foi promuigada, em 23 de 

janeiro de 1963, a Emenda nQ 6, in vorbis : 
_ Art. 1a - Pica revoqada a Emenda. 

CO!utitllcional DO 4 • "R!:BTADE:LECXDO o SX8TEHA 
PRZSXDDCZAL DE aov!:lUIo XHB'l'XTUíoo PELA COHS'l'XTC'XçAo 

:rEDEIlAL DE 1'''', salvo o disposto DO seu art. '1. 

Desta forma, a Emenda reconstituiu, n60 s6 os 
: artigos presid.encia~istas da Constituiç40 de 1946, mas, isto sim, o 
"sisto •• pr.sideD,"cial· de governo" institu1do pela referid.a 
Consti tuiçl.o. 

ora, o Prof TtRCSIO SAMPAIO FERRAZ, hoj e. 
Procurador Geral da Fazenda Nacional, afirÍna que' na. palavra sist ... , 
etilloloqicaaente do greqo syst_, provo de ayn-ist"i e aiqni:fica o 
coço.to, o construido •• 'Ha sua aiqn.i:ficaçao _i~ extensa, o conceito 
aludia, 40 modo qo~al, à 146i. de uma totalidade construida, cOIIpoata 
de v4rias partes. O uso posterior conriqurou, poru , uma compreensAo 
.. is re.trita.. Conservando a conotaçAo oriqinúia d. conglo.era40, a. 
ela aqroqou-se o •• ntido •• p.ci:fico d. ordem, 4e orqanização" 
(Coftceito de Sistema'no Direito, paq. 9, RT 1976). 

, ' 

A contrario .euu, se verdadeira fosse a tese do 
eminente Deputado", . esbarr'ar1àmos nõ absurdo de considerar toda a 
legislação infraconstitucional, que se referisse ao Presidente da 
Repllblica como chefe do Poder Executivo, como revogada, posto ter 

sido' t':'ll função transferida ao Primeiro Ministro. S6 a recepção 
evita o caos. 

De resto, outro n60 é o juizo do Senhor 
Procurador Geral da Repüblica, em seu parecer ao Mandado de Segurança 
impetrado, sobre o tema, junto ao supremo Tribunal Federal (itens 70 

a 79). 

Sobre o tema, TOURINHO FILHO ensina que "a 
clas.1:ticac;ão 40 crim •• :.:1g14a pelo art .. 41 do Cód;go 40 proce •• o 
Penal nada mais é •• D.i.o a indicação do diapositivo legal que descrevo 
o rato criminoso" (ob.cit., vol. 1, pago 298). 

ora, a Denüncia descreveu condutas do Senhor 
Presidente da Repllblica e as classificou nos arts ... 8 Q , na 7, e 90, nO 
7, ambos da Lei nQ 1. 079/50, que dispõem: 

"Art.· aa 840 crim •• ·contra a .equrança int.rna do 
paú: 

classificaç!o: 

- permitir, 4e rora •• xpr •••• ou tácita, a. 
iDfraçAo d. lei :federal de ord .. p6b1ica; 

Art. ga Si.o crimes de re.ponSabilidade contra 4 
probidad., na adldnistraq40 : 

7 - proceder de m040 incompatível 
di9'J1idad.e, a bonra • o 4ecoro do cargo." 

A Imposta Acusat6ria procedeu à seguinte 

a) a mentira, como hip6tese de crime contra 

a probidacie na administraçáo, por constituir-se em procedimento 
incompativel com a honra do cargo (fls. la e 13); 

b) o "recebimento do vantagens in4evidas", 
~a ~e.ord.m e imoderaçi.o 40 vida" e a "ligaçi.o com p •• soas 
dosonoatas", como hi~6tese$ de crime contra a probidade na 

-- administração, por consti tu1rem-se em procedimentos incompat1veis com 
o "det?oro" e a "diqnid.adeu exig1veis para o exerc1cio do cargo (fls. 
13 e 14); 

c) a "grave omissão" quanto ao "recebimento 
inju:ltirica40 da vulto.as quantia. por moio da correntistas 
'ranta._=tlt e quanto ao "tr6.f1co d. inrlu6ncia exorcido por Paulo 
C •• ar Farias", como hipóteses de crimes contra a segurança interna do 
Pais, por con.rigurarem conduta que, expressa ou tacita.mente, 
permitiu a infração de lei tederal 4. ord.em pública, a saber: art. 
SQ, oI. e VIII ela Lei n Q 8.027/90; art. 117, IX e XII, d.a Lei nO 
8 .. 112/90 (fls. 15, 10 par4grato, e 16, ultimo parágrafo). 

Est&o, portanto, os fatos devidamente descritos e 
classificadOS, com a indicação das normas legais pertinentes. 

No entanto, mesmo que assim n!.o fosse, ainda 
"1So;;- a Denllncia deveria ser admitida. 

Jost FREDERICO MARQUES doutrina: 
ti .... irrelevante, para isso, õ que .. 

cla •• it1caÇlão do crimo .stoja anta. a c.rta. O porfeito 
onquadramento da o.pécie, nas nQrmas legais que sODre 
ela incida' tare:fa do I14qistrado: 'narra mihi tactum, 
d.abo til:li jus'". (in Elementos, volo II/158). 

ou, como quer ESPINOLA FILHO, "não impe4e o 
recebim.nto da d.enÚ%lcia ou queixa. o não ajustamento do tato iaputa4o, 
COIl .. o caracteriza a narração taita, ao artigo da l_i penal, .. que 
so c-la.si:fica o crim •••• " (ob. cito pago 426, 10 vol.). 

Tudo isto porque, no dizer de DAMÂSIO E. DE 
JESUS. remetendo-se ao Supremo Tribunal Fecieral, "o réu so defonde da 
imputa9:i0 de crimo contida na donÜD.cia, não do artigo 4a loi rerorido 

pela aeusaçio" (C6d. de Prac. Penal Anotado, fls. J8, saraiva, 811 
_d.) . 

5.2.1.3. Das domais con4içõos. 

A Denüncia, sem düvida alguma, qualifica o 
acusado, .na medida' em que o individualiza, no ex6rdio da inicial, 
como sendo o Senhor Présidente da Repúbl~ca, FERNANDO AFFONSO COLLoR 
DE MELLO. 

Traz, tambóm,' um rol de testemunhas, além dos 
elementos de prova carreados pela CPI .. 

Por fim, não incieie nos. vicios elencados no art. 
43 do Código de Processo Penal, "in verbis": 

"Art.. 43 _ A 4enllncia ou quoi:.:a será. 
roj _i ta4a quando 

o :fato narrado evidentemente nio 
cODsti tuir crime; 

. II já estiver extinta a punibilidade, 
pela pre.crição ou outra causa; 

IXX for mani:festa. a. ilegitimidade da 
parta ou taltar con4ição exiqi4a pela lei para o 
oxereicio 4. ação penal. 11 

A Denüncia atribui ao Senhor presidente da 
Repüblica o fato de ter mentido à Nação com relação ao pagamento de 
suas despesas pessoais; o fato eia ter percebido vantagens indevid.as; 
o fato de ter-se omitido na repressáo ao tráfico de influência 
exercido pelo Sr. Paulo Cesar Farias, permitindo a infraç!.o de lei 
federal de ordem pllblica. 

Desta forma e neste foro de aeimiss.!o da denüncia 
e de autorização para a instauração do processo e do julgamento, 

compete, exclusivamente, indagar se os fatos narrados constittlem-se 
ou podem constituir-se, em tese, em crimes de responsabilidacle. 

o C6digo de Processo Penal somente autoriza a 
rejeição da denüncia se o fato narrado, "evidentemente", n~o 
constituir crime. 

No caso em tela, como ficou sobejamente 
demonstrado na análise da Denllncia, essa hip6tese não se verifica. 

Observe-se que a Denúncia, ao descrever as 
circunst.!.ncias que cercaram a manifestação do Senhor Presiciente da 
Repllblica à Nação, bem como a percepção de vantagens indevidas, 
increpou-lhe conduta incompatlvel com a honra, a dignidade e o 
decoro, indispensáveis ao exerclcio do cargo de primeiro mandatário 
da Naç.!.o. 

N40 é' evidente que os fatos e as circunst.s.ncias 
trazidas pela Oenllncia não sejam crimes. 

Pelo contrário, em tese, configuram-se e 
adentram-se nas hipóteses legais elencadas pela Denúncia. 
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o mesmo se dá no que se refere à omis~ão, pos'tc 

que as leis descumpridas cansti t:uem-se em normas de ordem pública, 
porque tratam da organização do Estado e de suas relaç6es com a 

administrac;:Ao públ.ica. 

Por outro l~do, são oS denunciantes cidad<los 

brasileiros, tendo acostado à inicial documen'Cos comprobat6rios desta 
condição, pelo que s5.o legitimados ativos para o o.ferecimcnto da 
peça, a teor do art. 14 da Lei n g 1.079./50, que perm~'t.e "a qualquer 

cidadoAo denunciar o Presidente da República_ •. ". 

Neste aspecto labora, também, em equivoco a 
defesa formulada,. quando sus't.ent:a que a legitimação ativa é privativa 

do Ministério P11blico (fls. 17, item V). 

o chamado processo de 11 impeachment:" longe e.s't.á de 

constituir-se numa ação penal pütlliea, cUJa t.itularidade, ,à ,lu~ de 
ordenamento constitucional, é, com exclusivl.dade, do Ml.nl.s'CerlO 

Público. 

Tra'Ca-se, is'to sl.m, de um insL:ltu'to de na'turcza 
consti tucional, com feições absolu'tamr!n'te dis'tin'tas da ação penal 
pública, dedutlve1 esta apenas perante os õrgãos do Poder Judiciário. 

Toda a aç~o penal repousa na pre'tensão da 

aplicação de uma sanção criminal. 

No processo polltico do impedimento, a pre'tensd.o 
exaure-se na destituiçã.o do titular do mandato. Ou, como adver'te 
GONZALEZ CALDERON, o "objetivo cio juizo politico não ti o castigo da 

p.ssoa delinqüente, senio a protoção ~os interesst0s púDlicos contra o 

perigo ou ofensa pelo abuso cio poder oficial, negligência no 
cwa.primento do dever ou condt:..ta incompatível com a dignidade do 

cargo" (cit. p. Paulo Brossard, in t·o Impeachment" , 2a. ed., p. 78). 

A legitimidade dos cidadãos para a iniciativa do 
processo de "impeachment" insere-se nos contornos constitucional.s d.:l 
soberania popular, ou, no dizer de PONTES DE MIRANDA, decorre. do 
princlpio da "6.enUllciabilidade popular" (Cmts. à Consto de 1967, tomo 

III, p. 355, 3 4 ed., Forense). 

Ademais, JOst AFONSO DA SILVA não deixa margem a 

duvidas de que, nesses processos, "a acusação poda ser articula.ClA por 
qua~quer :bra.i~oiro perante <1 cOara dos Deputados" (Curso, pago 478, 

8' ed., 1992). 

Sustenta, ainda, a Defesa, sem tacnicidade 
alguma, a incompetência da Camara dos Depu'tados para o próvl.o 
processamento ela Denüncia. Afirma que "deveria a denúncia '.' 
ondereçar-se ao Senado Fed.eralll (fls. 16, item 29), por ser deste a 
atribuição constitucional de processar e julgar. 

o Ministro PAULO BROSSARD ens ina, por todos, que 

a ca.mara dos Deputados ou lidá curso à denúncia. a e~ll regu1armentc 
apro •• ntada , ·ou determina SGIIU arquivam.$nto •.. IO (o.c., pago 9, n. 8e). 

Não há que se estabelecer analogia entre a 

disciplina do processo de infraç6es comuns e o processo de crlme de 

responsabilidade. 

No primeiro, a DenúnCla e oferecida perante o 

Supremo Tribunal Federal, que pede autorização à Câmara dos 
Deputados. O recebimento da denúncla é da compe'tcnCl.a do órgáo de 
cüpula do Poder JUdiciário, ex vi do § 1l:1, incJ.so r, do art. 86. 

Nos crimes de responsabilidade, o recebimen'to da 

denúncia é da competência da Camara do Deputados, que au'toriza, ou 
não, a instauração do processo perante o Senado Federal (art. 86, § 

1l:1, lI). 

Esta autorização, no dizer do Ministro PAULO 

BROSSARD, "ó requisito necessârio ia. instauração dO processo e, uma 
vez concedida, sua instauraçã.o ó irrecuslivel ••• "Não cabe ao Senado" I 
esclarece Jo~ê AfonsO da Silva,"deeidir se instaura ou nã.o o 
proce • so • Quand.o o t8%to do art. SEi diz que .. admitida a acusação por 
dois terços da c.mara, será o Presidente submetido a julgamento 
perante o Senado poderal nos crimes de respon:aa..bilidad.e, nã.o deixa a 
.ate possihil.idaeSo de emitir juizo de conveniôncia de instaurar ou 
do o proco •• o, pois quo es.e juizo 08 a4missibilidac1e re!ogc à. sua 
competincia e já fora feito por quem cabia" (o.c., pago 10). 

Ademais, a Denúncia atende nos requisitos 

especlficos do art. 16 da mesma lei: veio com firmas reconhecidas, 
acompanhada de documentos que a comprovam e com o rol de testemunhas. 

Crê o Relator que a Denuncia atende às 

recomendações, quanto ao aspectc jurldico, do Pro i . TOURINHO FILHO : 

"Para que seja possivel o exercicio do dirGi.to do 
aç&.o penal, i indispensável haja, nos autos do 
inquérito ou nas peças de informação ou na. 
representaç.ão, elementos sérios, id611e05" a mostrar que 
houve uma intraç40 penal, • indicios;·· mais ou menos 
rllzoá,veia, de quo sou autor foi a pessoa apontada no 
procedimento informativo ou nos elementos de 
convicção" . 

(Processo 'Penal, 1978: v. 1/440-1) 

5.2.2. Da conveniãncia e da Oportunidade da 
Instauração do Processo de Impedimento. 

Transpostas as questões jurldicas relativas a 
admissJ.bilidade da denuncia, necessário o enfrentamento das ques'C6es 
polltlcas involucradas no presen'Ce procedimento. 

o .Prof. SAMPAIO DóRIA, discorrendo sobre o impeachment 
na vigência da Constituição de 1946, afirmava, em relação ao entác 
julzo de procedência da acusação; 

..... A d.eclaração de procedància ou improcedência 
da. acusação, é discricionário. N40 ã o imperativo da 
lei o que decide. Ma;a A convoniància aos intor&lsses da 
Nação, l:I. oportunidade da deposição, aind.a que merecieSa. 
Entre o mal da permanincia no cargo de quem. tanto mal, 
causou e poOerá repeti-lo, além do exemplo da 
impunidade, e o mal c1a deposição, numa atmoafora social 
e política carregada 4e 6dios, ainda que culpado o 
presidente, poc1ará a C4ma.ra dos Deputados i=ontá-lo 40 

julgamento, dando por improcedente a acusaç.io. 

Nisto consista o elemento essencialmento politicó 
do processo de impedimento. li 

(in Dir. Consto vol. J, pags. 388/389, 1960) 

No caso em tela, a negativa da CAmara dos Deputados 
não con'Cribuirá para a superação da crise politica. 

Abstraídos os rasgos emocionais e o destempero elas 

paixões, posto constituirem-se em componentes inadequados à 

singularidade do momento, impõe-se uma profunda e serena reflexcio a 
respei'to das conseqtiõncias dos votos que a seguir serão emitidos. 

Aliás, é diflcil id.entificar ao longo da história cio 
Parlamento brasileiro algum momento em que repousasse sobre a CAmara 
dos Deputados tamanha carga de responsabilidade. 

Note-se que a matéria posta em apreciação em muito 
ex'trapola os limites da simples qualificação jurldica desta ou 
daquela conduta, des'te ou daquele personagem. O tema diz respeito 
tambêm, a uma crise polltica de sérios contornos, e que tem conduzido 
o Pals a uma paralisia asfixiante. 

Acima dos partidos pollticos, acima das facções. acima 
dos segmentos, e muito acima de interesses individuais ou mesmo 
corporativos, pos'ta-se a questão atinente à capacidade do Parlamento 
para a sa~isfatória superação das crises pollticas. 

Mesmo que se conceba a af irmação como um dogma ou um 
roi to dos regimes democráticos, é, inquestionável que a Camara dos 
Deputados desempenha - ou deve desempenhar - o delicado papel de 
reposit6rio das grandes expectativas e das grandes aspiraç6es de toda 
a Nação. Talvez, porisso mesmo, a sintetize tão fielmente, com toda" 
sua grandeza, com todas as suas contradições, com todos cs seus 
contrastes e, porque não, com todas as suas vicissitudes. 

Aqui está, bem ou mal, a slntese da Nação. E, sendo 
slntese, tem de refletir a vontade do todo. Sob pena de nã.o ser 
slntese. E de, em não sendo slntese, ser absolutamente nada. 

Até mesmo a mais insuspeita isenção de um magistrado .:. 
nao exig1vel do Relator de uma Comiss~o parlamentar - não poderia 
torná-lo alheio à realidade que se espraia pelo Pals. 

No inicio, com as revelações feitas por um familiar do 
Senhor Presidente da República, foi a perplexidade. 

A partir dal, num sáqui to espantoso de denllncias, 
desmentidos e comprovações, a Nação passou a experimentar um 
sentimento: o que era perplexidade transformou-se em indignação. 

Indignação que vem assumindo feições de revolta. 

A indignação é com os fatos. 

A revolta é com a truculência utilizada para ocultá
los. Ou. quem sabe, com os cxpedien'tes empregados para a consagração 

da im'punldade. 



Define-se como "manobra politic::a ll a especificação das 
responsabilidades. Como se artlfices des'ta manobra fossem a Policia 
Federal, o MM. Juiz titular da 911 Vara Federal e até mesmo S.Exa. c 
Procurador Geral da República, posto que todos, na esfera de suas 
atribuições ou competências, ao examinarem provas e p.eças 
informativas, conclulram existirem indicies do envolvimento do Senhor 
Presidente da República nos fatos noticiados. 

Rotula-se o presente procedimento de 119'olpe". 

Invocam-se os 3S milhões de votos. 

Bendito o golpe em que seu espectro se exaure na fiel 
observãncia de comandos constitucionais! 

Maldita a democracia em que o voto popular possa 
constituir-se em cidadela da impunidade! 

A Nação mais do que reclama, exige UlDa resposta, mesmo 
que lhe esteja a assolar um ind.isfarçável sentimen1:.o de ceticismo e 
de incredulid.ade. 

Resposta para as suspeitas fund.ad.as de desmand.os, de 
desatinos, de deslizes éticos sem precedentes na hist6ria 
republicana. 

Resposta para a falta de postura, para o d.escontrole 
emocional que se revela no triste cenário em que o principal 
personagem vitupera a honorabilidade, insulta a imprensa e menospreza 
a inteligência nacional. 

Resposta para a mentira, que faz lembrar a fatalidade 
da máxima de SILVIO PELLICO: uQu •• m.nt., m ••• o que n6.o seja 
cie.coberto, t .. o ca.tiqo era si m ... o; .le sente que •• t.6. falt.uu10 A 
ua d.ever •• e d8qrada" (Chi mente, se anche non viene scorpeto, ha la 
punizione in si medesimo; egli sente che tradisce un dovere e si 
degrada) . 

Ademais, a autorização por parte da CAmara dos 
Deputados para a instauração de processo contra o Senhor Presidente 

da Republica, pela prática de crime de responsabilidade, viabilizara 
a Sua Excelência o enfrentamento do mérito da acusaç.ão que se lhe 
imputa. 

Somente com o processo instaurado, com a conseqüente 
configuração do contradit6rio, ver-se-á o Senhor Presidente da 
Repüblica em condições adequadas e no foro constitucionalmente 
apropriado - o Senado Fed.eral - para o exerclcio do direito de 
defesa. E, oxalá., ali consiga responder satisfatoriamente ao Senado e 
à Nação, jo1 que até agora, em vez de faZê-lO (embora dispondo de 
poderosos instrumentos para tanto), preferiu enveredar por caminhos 
incompatlveis com a respeitabilidade do cargo que ocupa. 

Portanto, a autorização para a instauração de processo 
contra o Senhor Presidente da Repüblica pela prática de crime de 
responsabilidade, mais do que uma conveniência polit1ca, constitui-se 
num imperativo ético. 

Para que se resgate a credibilidade nas instituições. 

Para que se estirpe do seio da sociedade a impunidade. 

Para que cesse a ameaça de ingovernabiliciade. 

Para sermos respeitados no concerto geral das nações. 

N!.o é d.e nenhum opositor a lücicla ad.verténcia: "0 
probl ... é que o P.is não suportar', .. hipót ••• alquma, 4. id6ia 4_ 
que a viela pública continue a .er vitima 40a mal •• que .st .... os .gora 
co.eçando a el •• cobrir. Nl.o ó possivel que, postas .s coisas i. lu: 40 
sol, não se to.e. providlnci •• qu.nto •••••• cois.s. Ess. i o 
probl. ... a.rio que o P.i. t .. d.. en:fr.llt.r". S!o palavras de detentor 
de cargo cie con:fiança do Senhor Presidente d.a Repüblica; são palavras 
do Sr. Ministro da Justiça Célio Borja, de extraordinários serviços 
prestados ao Pais no âmbito dos Três Poderes da Repüblica (entrevista 
ao CORREIO BRAZILIENSE, edição de 20.09.92, páq. 4). 

Assim, também sob foros de conveniência e 
oportunidad.e, impõe-se a autorização para a instauração do processo 
de impedimento. 

6. CONCLUSÃO E VOTO. 

porque a DenUncia preenChe as condicões jurldicas e 
pol1ticas relativas à sua adJnissibilidade, 
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Porque as diligências e a oitiva das testemunhas 
arrolad.as na Defesa dizem Com o juizo de mérito da acusação - de 

absolvição ou de cond.enação - e não são pertinentes ao juizo 
prefacial de ad.missibiliCtade e autorização, 

ConClui o Relator : 

a) pela n&o apreciaçãO do requerimento de diligências 
e de prodição de provas, para que o mesmo sej a apreciacio no Senado 
Fed.eral, forma pela qual a Camara dos Deputad.os não invad.e área de 
competência pri vati va daquela Casa do Congresso Nacional; 

b) pela admissibilidade juridica e polltica da 
acusação e pela consequente autorização para a instauração, pelo 
Senado Federal, do processo por crime de responsabilidad.e promovidO 
pelo Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenere Machado contra 
o Senhor Presidente da República, Fernando Affonso collor de Mello. 

SALA DE REUNIÕES, EM 23 E SETEMBRO DE 1992 

ar 
Regimento Interno requeremos a convocação da Comissão 

cial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra 

do 

Esp~ 

Senhor Presidente da República por crimes de responsabilida 

de para o dia2«/o'l/'?.z às /0:00 horas, na sala da 

Comissão de Consti tUiÇã~a; Jura, difâmara dos Deputados 

para discussão da matér~ ()./~ 
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Nos termos do parágrafo 40 do artigo 46 do 

Regimento Interno requeremos a convocação da Comissão ESD~ 

elal destinada a dar pareêer sobre a denúncia contra 

Senhor Presidente da República por crimes de responsabilida 

de para o dia :?'1k ~ 1-0 às Z/:lJcl horas, na sa~a d~ 
Comissão de Constituição e~usti. da :Cã.mara dos Deputados 
para discussão da matéria. . ~ 
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alr •• lllo,:.23~. on ... bro de 1992. 

Encamln~D O W060G E"C6aênc6a~ pars conhecimento, 

c6pla de Datl660 ~Dr mim ~rDf6rlde mo Recurso do Deputado GENE
BALDO CORREia em Quest30 de ~r~em e re5~elto 60 prazo para vlata 

doe eu'tlDs no âmbito tleass CDfi1!aa60. 

Co I ho 

protestos de apreço. 

eoseJo ~ere reRouor o Vossa Excelência 

~ 
IBSEN P limE I RO 

i?'r6al@entlS 

EJtcalentls38mo S_snG'noll" 

D.p.~ed. GASTONE RIGHI 
DO. ProsGdente ~s ComloeGo Ee~eclsl dIDsti~G~S o ~ar parecer sobre 

a denúncia contr~ @ Sr. Pre66donte de Rop~bU»CG por crimes de 
rcspencobl ~ OcHHlle 

RECURSO EI'II QUESü;;;;O DE ORD~ 30(12 
RECokRENTE: D.p"~.d. GENEBaLDO CORREIA 

'RECORRIDO 

ASSUNTO 

p.reeldhele dO C@IIISSU ESPECIU 
OeclB~o de OuoatffiD de Or~eml proforQ~m. conclualvamente, 
pelo PreeBd0nte de ComleB~o EZ?6CnOQ ~astlnede a dar pare

esr Do~re D ~0múmclo centro @ S6n~or Presidente de Repú

blica per crlmas de raefHln6.~bG! Idade. que concede vista 

conjunta ,e6c prazo ~e 2 (duas) a0606es. 

DESPACHO 1111 PIlES i Mlle I ~ 

CDnslderando que o ,rezo concedidO à Coml8s60 Especial 

eX~lrará nO dia 2~ de aotembro, ~rezD esse fota' paro encerrar 8 dell
beraç&; e respeito da matérIa. n08 termos dO 01rCI0 02 1362. de 11 de 

setembro de 1992, !lH'IIC6minille,6o à Com~35§o mS'H!IQIUfdCl em cprgrafe e -J Ida 

em PlenáriO na seasGo ItlQ mOGma data; 

Conse~er~ndO que o ReQst6rlc dave ,ar discutido e vota

do pelos membros da Comi cago 30m ~U6 60 enco~~ Ô prazo fatel menciona

do: 

Acolho reCMroo pore o fim de determinar o prazo de 

~8ta át6 àâ 15:00 horDa do dIa 2q .rJ2e setembro. 

Dê-s. clhoiO li Co .. "oGo. 

cotemO r" ~~1992. ~~'..~. 
\df ., t-/7

l 
.' 

.~ ----10SEN PINHEIRO /" 

Em 23 d. 

PreSidente 
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COHISSlID ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE A DENtlNCIA CONTRA O 
SENHOR PRESIOENTE DA R EPtlBLICA POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE •. 
OFERECIDA PELOS SENHORES BARBOSA LIMA SOBRINHO E MARCELO LAVENÉRE. 

ATA DA 3~. REUNIlIO (EXTRAORDIN&RIAl 
(realizada em 23~09.92) 

AO"$ vinte e três dias do mês de "!:;.etembro de 1"I1il novec,entos e 
noventa e dois, ~s vinte horas e três minutos, na Sala nQ 01, do Anexo 
lI, da Câmara dos Deputados, reunilJ-se a Comissão Especial destinada a 
dar parecer sobre a denüncia contra o Se-nhor Presidente da Repúbl ica 
por crimes de resPonsabllidade y oTere-cida pelas Senhores BARBOSA LIMA 
SOBRINHO e MARCELO LAVENÉRE, sob a Presidência do Deputado Gastone 
Righi, Presidente, presentes os Deputados Vivaldo Barbosa, 1Q Vice
Presidente; Edevaldo Alves da Silva y 28 Vice-Presidente;· ·Arthl.lr da 
Távola,. 38 Vice-Presidente; Nelson ~obim, Relator; Abelardo LtJp·ton,. 
Alberto Haddad .. Aldo Rebelo, Ciro NoglJeiray Elísio Cl..lrVO, George 
Takimoto y Hélio Bicudo,. Ibrahjll1 Abi-Ackel, It'""ani Barbosa, Ist"ael 
Pinheiro, J;van Burity .. João Alrlleida y ~Jones Santos Neves,. ~osé Carlos 
Sabóia .. ~osé DlrcelJ, • .Jos€- Genoíno, ~o5é Thomaz Nono,. Lá:::aro Barbosa, 
Leomar QIJintanilha, Lui::: Carlos HaulY, t1anoel Moreira, Mário Chermont y 
Maurício Cali>:to,. Maurílio Ferreira Lima, Miro Tei>~eira,. Neuto de 
Conto .. Osvaldo Bender, Paul ino Cícero de Vasconcellos y Pedro Novais,. 
Roberto Freire, Robet'""to ~ef"Terson. Robson TIJma, Sidney de Mlgl.lel,. 
Sigmarin9a Sei>:as, Tourinho Dantas y Ubiratan Aguiat'"",. Wilson MUller E:

Zaire Rezende .. membros t itlJlares .. e Alberto Goldman y Amaury Milller, 
Antônio Faleiros, B€"raldo Boaventura. Carrion ~ünior,. Edésio Passos .. 
ézio Ferreira, Fábio Meirelles, Haroldo Lima, Ivandro CIJnha Lima .. João 
Almeida y ~oão Rodolfo, ~osé Cat'"lo~> Vasconcellos, ~osé ·Ulyss.es dt::" 
Oliveira, LIJís Roberto Ponte y Maria LI . .1i:::a Fontenele,. Mendont:a r~etoY 
Mot"oni Tot'"gan, MIJnho::: da Rocha,. Osmânio Pereira e Sérgio Arot.lcay. 
t11€"tllbrOs slJPlentes. Compareceram também os Senhores Deputados EdlJardo 
Jorge, Paulo Roch~,. Éden Pedroso, Liberato Caboclo, LOIJr·ival Freitas,. 
Nilton Baiano, Murilo Re::ende y Paulo Octávio, Giovanni GIJeiró::: y Cardoso 
Alv~s,. Genebaldo Correia, Ant5nio Morimoto, Jaques Wagner e os Senhores 
Senadores Onoft'""€" GI.J.inan e César O ias .. Havendo nl.Ímero t'""eg imental, o 
Senhor Presidente declat'""olJ abertos os trabalhos, para efu seguida 
considerar pedido de dispensa de leib.lra da Ata da reunião ;:lnterior. 
Def"~rjdo o pedido .. -foi a Ata colocada em discussão e votação,. sendo 
aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente -fez considerat:õé's 
pessoais sobre o requerimento assinado por um tc;:-rt;:o dos membt'""os da 
Comissão,. pedindo a convocat:ão de reunião e>:traordinária para discussão 
e votat;:ão do Parecer do Relator. Sobre a .,~ntrega' da defesa do Sr. 
Pr€"sidente ela Repúbl ica. c;:-sclarec€"IJ a -forma como esta se processou. Em 
seguida,. o Senhor Presidente concedeu a palavra aO Relator, Deputado 
Nelson Jo6im,. para a leitura do Parecer. Finda a leitura,. f"alara~, pela 
ordem y os Senhores Deputados Miro Te i >:e ira, Lá:::aro Barbosa y Si dney de 
MiglJel, Maurílio Ferreira Lima,. Mendonça Neto y ~osé Genoíno. Roberto 
Freire, Humberto SOt..L,to,. Genebaldo Correia, Aldo Rebelo .. Robson T1.lma .. 
Wilson MUller, ~osé Thoma::: Nono, Vivaldo Barbosa y Roberto ~efferson, 
Haroldo Lima. Apresentaram QIJestôes de Ordem. qlJe f'oram resolvidas pelo 
Senhor Presidente .. os Senhores DeplJtados: Mendont;:a Neto, JosÉ" Genoíno, 
Miro Teixeira,. Roberto Freire, Genebaldo Correia. Pediram vista 
conjunta da matéria 0"$ Senhores Oep'Jtados Robson Tr..lnla,. Manoel Moreira .. 
Ivan Burity,.José Thoma.::: Nono .. Hélio Bicudo,. Wilson MUller e Miro 
teí:·:eira. O Senhor Presidente, em t'""esposta à Guestão de Ordem levantada 
pelo Senhor Depl.ltado Genebaldo Correia .. decic(ju conceder vista 
conjunta, por c!l.laS ll:.essôes,. aos requerentes. mantendo a c:onvocac:ão da 
Comissão para amanhã,. às dez horas. O Senhor Deputado Genebaldo Correia 
comunicolJ ql..le levaria a questão,. em grau de recurso, ao Presidente da 
Câmara .. Nada mais havendo a tt'""atar, o Senhor Presidente encerrou a 
reunião às vinte e duas horas e cinco minutos~ tendo antes convocado a 
próxima para quinta-~eira .. dia 24 y ~s de::: horas, na Sala n8 1,. do Anexo 
lI,. da Cimat'""a dos DeplJtadosY e outra,. ~s quinze horas,. no mesmo local,. 
em atendimento a requerimento "!:;'IJbSCt~ito por um tert:o dos membros da 
Comissão. Havendo sido gravada c\ presente reunião, as notas 
taquigt'""ãf':icasr contendo o inteiro teor dos debates e das <=PJestões 
slJscita c. d rrer da relJniãoy quando transcritas e datilo9raf"adas,. 
constit P r e inte9rante desta Ata .. E, para constar, €,IJ,. 

LIJiz César Lima Costa,. Secretário, lavrei a 
prese ass i nadar i rã a plJb 1 i cação .. 

VOTO EM SEPARADO 

A CONSTITUCIONALIDADE DAS IMPUTAÇOES 

1. denúnc~a oferecida 

pelos senhores B.arbosa Lima Sobrinho e MarceIIo Lavenere 

Machado, impee-se~ antes de qualquer outra considera~~o, 

examinar a constitucionalidade das imputa~bes. 
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Alega-se que ti emenda que instituiu o 

parlamen.t.rismo revogou parte a Lei n~ 1079/50, quando 

deixou de contemplar elenco dos crimes de 

... .sponsabilidade do presidente da República os crimes de 

improbidade administrativa. (emenda n~ "4, de 21 de novembro 

d~ 1961). Da1, n~o ser legitima a acusa~~o~ quando busca a 

puni(j;~o pel.a p.r~tica desse delito, diante do principio do 

"nullulil crimGuI, null ... poena tiine 1eOR" .. 

Essa alega~~o n~o Sl.ls't.enta ~ diante 

de considera~~es mais atentas sobre ti matéria. 

E que a referida Lei nQ 1079/50 n~o 

deixou de contemplar, em face do disposto na emenda 4/61, a 

improbidade admi~i~trativa como delito de responsabilidade, 

porque 1ncidem nessa figura n~o apenas o presidente da 

República~ mas também os ministros de Estado. E nesse 

,sentido. n:t:o há que ~alar no desaparecimento das defini~Oes 

constantes do artigo 9~~ n~ 7~ da referida lei. 

E acrescente-se que o tipo delitivo é~ 

na hipotese; o ato do presidente da República que atenta 

contra probidade na administra~~~. A Lei na 1079/50 

.esclarece . o que se deva entender por improbidade na 

admin1str.a~~o~ sendo o texto de seu artigo 9a, apenas 

exemplificativo, por n~o poder o legislador, no elenco da 

,lei~ contemplar todas as situaç::t1es c:ue qualificam o tipo. Na 

espécie~ sem essa defini~~o~ o tipo~ para que se 

integre, independe de defini;t1es da lei ordinàri_~ para a' 

~mposi;~o da pena de perda do cargo e inabilita~~o para a 

f.un~:lo pública durante oito anos~ porque aprOpria 

Constitui~~o, que disp~e sobre o crime de improbidade na 

admini5traç::~0 em seu artigo 8S, inciso V~ impt1e, em seu 

artigo 52, parâgrafo único~ a pena devida e preve o processo 

em seus artigos 51~ 52 e 96. 

Trata-se, de evidtim,cia~ de um tipo penal 

"aberto", como ensina professor Hans Welzel. Nesses 

crimes, já que somente uma parte do tipo está legalmente 

~escrito, a outr.a parte deve ser constru1da pelo juiz. Os 

reparo~ que poderiam feitos se atenuam diante do fato de 

que a lei oferece ao juiz~ pelo menos~ pontos de apoio para 

complementa;~o do tipo (Derecho F'en.al Alem.an~ parte 

general, 11~ ed_, Editori.al jur1dica de Chile, 1970~ p. 41). 

Quer di:::er, ao aplicar c tipo "a prâtica 

de atos contra a probidade na administra~~o"~ o juiz da 

admissibilidade da pretens~o acusat6ria~ no caso~ a Cámara 

Federa.l. vai buscar a sua. complementa~~o nas leis que 

permita.m a su.a defini~~o, sejam de natureza penal~ sejam de 

natureza extra-penal. 

Desde, ademais, que as classes de bens 

jur1dicos tutel.ados pelas leis penais se distinguem em 

privadas, po11ticas, administrativas e processuais, tendo em 

conta os interesses que se repartem em um ou em outro ramo 

Jur1dico, o fato ~ que norma penal se constitui" 

Qxpressamente, do preceito e da san~~o, quer dX~er da 

"norma", da "determ!na4j;::to" e da "sol.n4j;:lo" (cf, Juan del 

Rosal, Derecho penal (Leccines), Valladolid, 1953~ p. ~81 e 

seguintes) .. 

Na hipotese, a norma est~ no artigo e5~ 

inciso V, e a sanç::~o no artigo 52~ pa~~grafo único, ambos da 

Portanto, mesmo que n-:to estivesse a 

matéria disciplinada, em lei ordinària, prevaleceria o 

disposto na Constituiç::~o, que tipifica o crime, estabelece o 

procGsso e impae a pena respectiva. 

A interpreta~~o pretendida pelo parecer 

ofertado pelo Prof. Manuel Ferre1ra Filho, em que se apoi~ a 

argumenta~~o do nobre deputado Roberto Jefferson em sLla 

antecipa~':i(o de voto nesta Comiss~o de que n:to haveria·~ na 

espécie, crime de responsabilidade a punir, n~o encontra, 

d .. til veni .. , maior fundamento, pois Llma coisa é considerar o 

instituto da repristinaç;:to, chamado, na especie~ ·ã colaç;:to~ 

relativamente às normas inscritas nas leis ordinârias e 

outra é considera-lo referindo-se às normas constitucionais. 

o constitucionalista e professor da 

Faculdade de Direito da Univars.idade de S:to F'aulo comete~ 

data vania, algumas imprecis~es nas citaç;Oes que fa=~ 

pin;ando frases - mas desprezando o conjunto das li~Oes que 

permitem se alcance o verdadeiro pensamento de seus autores 

para corroborar a sua conclus~~, de ,gue, por, ,for;a da 

emenda n~ 4, de 2 de setembro de 1961~ que instituiu o 

sistema parlamentar de governo, derrogada pela emenda n~ 6, 

de 23 de janeiro de 1963, que restabeleceu o sistema 

presidencial de governo instituido pela Constitui~~o de 

1946~ desapareceu do elenco. dos crimes de responsabilidade o 

tipo "improbidade administrativa". 

Jorge Miranda faz, citado pelo professor 

paulista, faz a distinc;:~o por ele apontada, entre caducidade 

e.revo9aç::~o, ao abordar a quest~o da cessa;~o da vigência da 

lei. Mas assevera que as normas ·ordinárias anteriores 

subsistem, desde qUe n:'o contrariem a Constituic;:~o. Se 

contrárias ao Tel~to Maior, mas expressamente ressalvad·as~ 

dá-se o que se denomina de recep~:<o material (in "Ma.nual de 

Direito Constituc:ional", 11. 3i! ed., totalmente revista e 

atu~lizada, p. 297). 

As normas ordinârias anteriores n~o 

c:onsti tucionais subsoisotem. Somente 

ocorre a caducidade quando se trata de normas contrârias~ 

No que concerne à adaptac;:~o do direito 

ordinário a.nterior~ deve-se supor que o conceito se refere à 

ordem leg!sla.tiva no seu conjunto. Da adapta4j;~o dessas 

normas como um todo~ ou .eja, da legisla4j;~o existente a data 



da entr.d. em vigor da Con.titui~~o,.é doque,se trata (cf. 

'op. cit., p. 298). 

E principio geral de interpreta~~o que~ 

no dominio especifico 'da jurisdi~~Q con$titucional~ remonta 

ao velho principio da jurisprudência americana segundo a 

qual os juizes devem intRrpretar. as leis in harmony with the 

constitution. Consequentemente, adverte Gomes' Canotilho~ uma 

lei 56 deve ser declarada inconstitucional quando n~o possa 

ser interpretada conforme a Constitui~~o. 

E prossegue: "O sentido do p·rinc1pio da 

interpreta~o conforme a Constituiçao n~o deve ser apenas a 

do f.vor lRg15 ou do favor convRntionis.. conducente à sua 

redu~~o a simples meio limita~~o do controlo jurisd~cional 

(uma norma n~o deve considerar-se inconstitucional enquanto 

> puder ser interpretada conforme a Constitui~~o). Se a.SS1m 

fosse. seria um mero principio de conserva~~o de normas. 

Ora, o principio da interpreta~:r:o conforme a Constl.tuil;~o e 

um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas 

constitucionais que impe:le o recurso a estas para determinar 

e apreciar o conteúdo intrinseco da lei". 

DQstarte~ o principio quest:lo é um 

princ~pio d. preVAlência normativo-vertical de integraç::lo 

(Direi to Consti tucional ~ 

Coimbra~ 1991, p. 1117/1118). 

Isto quer dizer que a Constitui~~o de 

1988 contemplando, expressamente - principio primàrl.o de 

prevalência normativo-vertical o crime de 

responsabilidade, ao qual impe:le pena~ segundo processo que 

disciplina, revigorou as definiç;:t:les da Lei nQ. 1CÔ9/5(1~ 

quando trata do delito de improbidade administratl.va. 

Mas, vejamos a. questll:o sobre ol...ttro 

àngulo. 

o art. 52 da referida Emenda prescreve 

que "s:lo crimes funcionais atos do presidente da 

República que atentarem contra a Constitui~:r:o Federal e~ 

especialmente~ contra: I - a e>:istencia da Unl.',t:(o: II 

livre exerc1cio dos pOderes constij:ucionais da Uni'~c ou dos 

III e~:ercicio dos poderes politicos. 

individuais e sociais; IV - a seguranç;:a interna do Pais." 

A Lei nQ. 1079/50. de 10 de abril de 

1950, definiu o crime de responsabilidade do pros~dente da 

República no sistema Presidencialista. Port,;mto~ 

presidencialismo era o sistema de governo pressuposto pela 

iRi. Com o .advento da Emenda Constitucional n~ 4. segundo se 

argumenta, o pressuposto sobre o qual a Lei nQ 1079/50 foi 

edit.da, teria se modificado, n~o podendo mais o crime de 

probidade administrativa ser imputado ao presidente da 

República, posto que o respons~vel último pela Administra~~o 

seria o presidente do Conselho de Ministros. 
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Eduardo Espinola, ao discorrer sobre a 

cessa.~o da vigência da lei por causas intr1nsecas, a1'irma 

qu~ "no caso de altera;:~o radical do estado de coisas, n;ao 

prevista na própria lei, n~o basta afirmar que desapareceram 

os motivos da lei, para julga-la abrogada, a esse resultado 

se chegara, considerando interpretando a legisl_;::lo 

reguladora do novo estado de coisas, para conclul.r feIa 

tácita das disposi;:ei:es, que se tornaram 

incompat1veis com as novas leis." (in "A Lei de lntrodu~:':o 

.ia Código Civil", V. 1, pág. 73, Ed. Freitas Bast.s). Por 

esse racioc1nio, poderiamos admitir a derroga;:~o parcial da 

Lei nQ 1079/50 no Que se refere ao crime de probidade 

adminl.strativa apenas no decorrer da vigência do sistema 

parlamentarista~ posto que a Constituiç;:~o de 1967, em seu 

art. ·84, inciso V, já afirmava ser crime de responsabiLidâde 

a falta de probidade administrativa. Assim, a hipotese 'foi 

restaurada pela Constitui~~o de 1967, elaborada sob a égide 

do s1stema presidencialista. A Emenda Conútitucional n~ 1, 

de 1969, em seu art. 82~ inciso V, e a Constituiç;:~o de 1988, 

como já demonstramos, repetem o mesmo dispositivo. 

Como bem asseverou o professor Nilcto 

Serpa Cruz~ se "admitirmos a aplica~:':o integral, fatal "e 

intransigente da n~o ressurrei;::lo da lei revogada, 

chegaremos conclusOes absurdas, e até em contrário á 

ostensiva vontade do legislador" (in "Da Repris.tinaç;:~o", RT, 

ano 57, 1.968, v.393). No caso especifico em discuss::ro,. 

seria admitir impossibilidade de restaura~~o de uma 

·pequena parte de uma lei ordin~ria pela Constituir;:':o. Em 

outras palavras, seria inverter a hierarquia normativa 'de 

nosso sistema jur1dico, admi ti·ndo que uma norma 

hierarquicamente inferior n~o pudesse ser restaurada por uma 

norma hierarquicamente superior, como a. Const1tuiç;:~o, mas 

apenas por uma outra lei de mesma hierarquia. 

Como se VS!, nem que se admi ta, apenas 

para discuss~o a tese adotada pelo professor Manuel Ferreira 

Fil'ho~" n~o merece ela, data venia.~ ainda sob este último 

enfoque, melhor acolhida, porque desgarrada da lógica e a.t~ 

do bom censo. 

VOTO EM SEPARADO 

OS CRIMES DE RESPONSABILIDADE 

1. Verifiquemos se os fatos relatados' na 

denúncia oferecida pelo senhores Barbosa Lima Sobrinho 

Marcello Lavenere Machado constituem os crimes contra a 

seguran~a interna do Pais e de improbidade na administra~:':o. 

Anote-se, antes de mais, que a Lei 

1079/50, considera passiveis de pena de perda do cargo, com 

inabilitaç;:~o para o exerci cio de qualquer funr;:':o pública, os 
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crimes de responsabilidade. .aind.a qu.ando simplesmente 

Cuida "a denúncia de que os fatos que 

aponta. ~ com b.se em farta documentac;:~o depoimento 

insuspeito de pessoas que tiveram conhecimento de 

circunst2ncias demonstrativas de toda a corrup~~o que~ a 

partir da socied~de para delinguir, organi~ada pelo próprio 

presidente da República com o empresàrio Paulo César 

Cavalcante Farias e outros, vem determinando um permanente 

desg:aste no e::.:erc:1c:io do poder, impeditivo de sua atua~:to 

enqLlanto presidente da República. com a perda de toda 

autoridade moral, inclusive para o comando supremo das 

Forcas Armadas. Lembre-se, a propósito, que nas festividades 

do último 7 de setembro, o desfile tradicional n~o pode ser 

feito precaur;'bes que evitassem esperados protestos 

populares~ mostrando o'descontentamento do povo diante dos 

crimes praticados pelo seu presidente~ os quais acabaram por 

expressar fortes apupos à sua pessoa. E m~is~ nem 

sequer o senhor presidente pode representar 

internacionalmente o Pais, sendo elucidativa, a respeito, a 

sua ausência a 47~ Assembleia Geral da ONU, na qual deveria 

fazer o discurso de abertura. 

A conduta do presidente Fernando Collor. 

nos epis6dios narrados na denúncia, podem, sem dúvida, por 

em perigo a se9uran~a interna do Pais, pois, a insatisfar;~o 

popular, manifestando-se de forma ordeira como acontece, com 

o agravamento da crise pol1tica, econOmica e social. pode 

extravasar para a violência, transtornando a conjuntura. 

diante de um poder jã diluido, a ponto de provocar 

desequilibrio das pr6prias institui~Oes. 

A atua~~o do presidente Fernando Collor 

insere~se, pois, com adequa~~o no disposto no artigo 8~, n~ 

7, da Lei 1079/50, desde que e evidente a permissividade, a 

partir de atos e das omissOes delitivas havidas no trato, 

pelo denunciado, das questees do Estado, para a comiss~o de 

infraç:'bes de lei federal de ordem pública por quem quer que 

seja. 

2. Saliente-se~ no que se refere ao segundo 

delito constitucional alegado pelos denunciantes~ que o 

crime de improbidade administrativa e um crime de pl?rigo, 

que prescinde do resul tado para seu aperfeic::oamento 

jur1dico. 

De outra parte, o presidente Fernando 

Collor, em parceria com Paulo César Cavalcante Farias. 

secretário particular Cláudio Vieira e sua secretàr~a Ana 

Acioli, é participe da mais deslavada corrup~~o que jamais 

.5 .. olou o POlia m que se consubstancia em crimes def inidos em 

lei feder.l, como os dos artigos 312~ 317, 319, 298 li 288, 

do Cbdigo Penal, infringindo, por outro lado, as leis que 

puniam, ao tempo de seu cometimento, enriquecimento 

i11cito (cf. Lei 3.S02~ de 21.12.58 e Dec. Lei nQ 3.240. de 

08.05.41) e que se encontram revigoradas pela lei n~ 8.429~ 

de 2 de junho de 1992. 

Trata-se de delito de improblodade 

administrativa, qualificado pelo procedimento. por parte do 

presidente Fernando Collor~ incompat1vel com a dignidade, a 

honra e decoro do cargo. 

o eminente professor Celso Antonio 

Bandeira de Mello assevera que "um eventual "lompeachment" e. 

"a fortiori", pedidos de .. impeachment". n~o s~o. em 51 

mesmos, gravosos às institui~Oes; gravosa às institui~Oes e 

a ocorrência dos fatos que os podem suscitar, pOloS 

quando e>:istentes - revelam um sério desapre~o. um grave 

desrespeito, à Constituiç::!o e aos valores nela consagrados." 

E é exatamente por isto, que 

Constituic;~o prevê o "impeachment", tendo em vista afastar 

do cargo quem n~o sabe n:t:o quer conviver obsequiosamente 

ela, sendo este o meio adequado para garantir a 

salvaguarda da Lei Magna e dos bens juridicos que deseja 

preservar (in parecer, de 06.08.92). 

Ora, como deflui da denúncia e de seu 

suporte fático provas reunida.s pela Comiss~o 

Parlamentar Mista de Inquérito presidente Fernando 

Collor praticou vários delitos inscrlotos na legislaç~o penal 

comum e infringiu a lei que pune o enriquecimento ilicito 

por pàrte de agentes públicos. 

Na verdade, embora possa enquadrar. 

tipicamente, a conduta do denunciado em figuras previstas na 

lei penal, isto n~o é fundamental, para a anâlise dos 

delitos comet~dos, porque n~o se trata de delitos comuns -

embora possam s~r estes o núcleo do delito de 

responsabilidade de crimes consti tucionais ~ de 

contendo po11tico. O crime de responsabilidade n~o e crime 

comum~ portanto, a sua tipicidade n~o se pode conformar com 

do crime comum. E mais fluida, porque se trata de 

configurar uma conduta que fere interesses globais: um 

presidente ao violar, por e>:emplo, o decoro no ei<erc1cio do 

mandato se torna incompativel para a prática desse mandato. 

E o decoro n~o é uma figura t1pica mas a qualifica~~o de 

toda uma maneira de ser. 

O crime comum se constitui. na espécie. 

no núcleo do crime de responsabilidade~ ou seja. o delito 

constitucional ao qual n~? se imp'bem outras penas. sen~o 

aquelas previ.tas artigo 52, parâgrafo único, da 

Constitui~~o Federal~ integra. muitas ve:=es, 

comiss~o de atos fatos que tipificam infrac;Oes ~ le1.· 

penal. S~o de tal na\ure:a que transcendem os limites da lei 

penal comum~. porque além do alarma pr6prio das figuras a11 

descritas, esse alarma se estende e se alarga, porque a sua 



pr~tica macula, tisna~ fere, a~inge, agride a moralidade 

pUblica. 

A improbidade revela a li~~o e de 

Plâcido e Silva - a qualidade do homem que n~o procede bem, 

'por n~o ser honesto, que age indignamente~ por n~o ter 

carâter, q~e n~o atua com de~nc:ia ~ por s;er amoral. 

Improbidade é a qualid.de do lmprobo. E improbo é o mau 

moralmente~ é o incorreto~ o transgressor das regras da lei 

e da moral. 

3. Na denúncia menc~ona-se chamada 

"operac;:~o Uruguai"~ que se const~tuira numa fantas~osa 

montagem, mediante a qual, os recursos de qLle se Lltili=.ava 

o presidente da República para acorrer a necessidades soas~ 

de sua atual esposa, de seus filhOS, de sua m:te e de sua 

pri~eira esposa, teriam sido obt~dos· junto a agiotas 

uruguaios, originariamente para garantir o financiamento da 

campanha presidencial de 1969, e que, ent~o desnecessàrios, 

passaram a ser consumidos para aqueles fins. 

Demons'trado o contràrio, defendendo-se. 

o p~esidente Fernando Collor oferta duas alternat~vas: a) 

opera~~o fora forjada e estar-se-ia perante um cr~me de 

falsidade; ou b) fora real e a Receita Feder~L, admitindo 

isso~ perderia toda for~a fiscali:ador. até o fim deste 

governo. 

o professor Ives Ga.ndra da Silva 

Mart~ns, que fa: essas; considera~~es a propOsito da aludida 

"oJ:lera~:ro" assegur. que constitui ela "um impiedoso golpe em 

qualquer trabalho passado, presente futuro da. Receita 

Federal para punir a sonega~~o fiscal do imposto de renda no 

Pais." (in parecer, 13.08.92). 

Destarte, em todos os pon tos I ev an tad os 

pela d&núncia~ a improbidade se entremostra clara e n:to fol. 

seriamente contestada pelo presidente Fernando Collor~ 

quando, nas fantasias com que procurou justificar-se. para 

explicar fabulosas quantias gastas na reforma da chamada 

'~Casa da. Dinda", disse que tendo sidp afetada. uma parte dos 

jardins para alojar sua. "seguranl;a", teve que reconstruir as 

áreas dani ficadas. E afirmou enf.ticamente~ "MeLIS 

adversários na CF'I usaram esse fato para tentar enganar a 

opini:lo pública, alega'ndo que milh'eies de dOlares teriam sido 

gastos. A casa e os jardins s~o típicos das boas residencias 

de Brasília" (na televisl(o, domingo, 30 de agosto): 

mentira apare.CQ, clara" 

e~carregado . daquelas reformas: "Nada na Dinda foi 

reconstruido. As obras come~aram maio de 1969 e foram 

concluídas em junho passado. Nestes trés anos, a Brasil's 

Garden recebeu 2,5 milh~es de dOlares, boa parte .travQ$ de 

cheques fantasmas. N~o hà outro jardim igual em Brasl1ia. E 

um dos mais belos. do mundo" (VEJA, 1251, ano 25, nQ. 37~ 

09.09.92, P9. 16 e seguintes). 
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Mentiu ainda~ quando em rede. nacional de 

"'~dio e televis~o afirmou que suas contas eram pagas com 

recursos próprios, quando se constatou que as importancias 

que as abasteciam, eram provenientes de depósitos feitos por 

Paulo César Cavalcante Farias~ pessoalmente, através de suas 

empresas~ a EPC e a Brasil-Jet, ou de terceiros, cUJos nomes 

aparecem ocultados por nomes fictícios. 

Na mesma med~da. 'relativamente à 

despesas de suas pr~mel.ra e segunda esposas e, bem assim, de 

sua m~e. 

Esses fatos~ além de outros. como 

relativo ao Fiat Elba, que lhe foi dado de presente por um 

"fantasma"; a reforma de seU apartamento em MaceiO. custeada 

direta ~ndiretamente peio mesmo Paulo César Farias. 

apontam, fora de qualquer dúvida, para a integra~~o da 

figura constitucional do crime de responsabill.dade por 

improbidade administrativa. 

4. Diante desse quadro~ que evidencia~ t~o 

somen te, a pon ta de um " i ceber-g;'. e tendo em con ta 

dificuldades encontradas nas investigal;Oes das atividades de 

um presidente no pleno exercício do cargo~ realizadas, seja 

pela CP! mista, seja pela própria Polícia Federal~ n:to se 

pode deixar de reconhecer a admissibilidade da autori::a.ç::to 

acusatória reclamada. pela denúncia, para que Senado~ 

determinando, in limine~ o afasta.mento do presidente da 

República pelo pra:o previsto no artigo a6~ 22_ da 

Constitui~~o Federal. instaure o devido processo legal 

proceda no seu julgamento nos termos pedidos. 

VOTO EM SEPARADO 

Na abordagem dos temas propostos pela 

defesa, podemos~ ainda salientar aquele em que se pretende 

ilegitimar as partes denunciantes. 

N~o tem. a propOsito, qualquer parcela 

de raz~o o ilustre membro do Min~stério Público paulista 

Fernando da Costa Tourinho Filho, quando assevera que 

compete exclLlsiva.mente ao Ministério Público a instaurac::::l.o 

da a~~o por crime de responsabilidade. 

E que, data venia, o processo por 

consti tucional n!lo é e>!clusivamente penal, 

essencialmente po11tico. Embora possa guardar certas 

caracterlsticas. do. processo penal comum - o cOdigo de 

processo penal é lei $ubsidiària ás normas processuais da 

Lei n9.. 1079/50 ~ como se le em seu artigo as - a a~:to por 

crime de responsabilidade é pública~ n~o no sentido que lhe 

empresta promotor público citado, mas por poder ser 

exercida por qualquer cidad~o~ a fim de que se assegure o 
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principio de fiscali=a~~o dos governantes pelo próprio povo. 

Note-se que, forma. do artigo 74, p .. ragrafo 2Q~ da. 

ConstitL\il;~O Federal, qualquer cidad!lo é parte lQgltima. para 

denl..lncl.ar irregularidades OLt ilegalidades perante o Tribunal 

de Contas da Uni~o. Hoje assegura-se muito ampla 

partl.Cl.pac;~o popLIlar nos .atos doa administrêq;:~o~ entendl.da 

esta no seu sentl.do ma1.5 amplo. pOdendo. além do controle 

tradicl.onal através dos instrumentos previstos no artigo 5Q" 

da Constituic;';õ{o Feder-al. participar, êl.té mesmo, do' processo 

legislatl.vo ordl.nàrio. na forma do disposto no artigo 61. 

ainda da Constituil;~o Federal. 

Ademais, os crimes de responsabilidade. 

embora possam ter como núcleo um crime comum, com eles n~o 

se confundem~ pois~ em ~ualquer caso, s~o crimes de mera 

conduta. que denunciam procedimentos incompatlveis com as 

normas estabelecidas na Constitui~~o Federal, contemplados. 

especialmente em seu artigo 85 e incisos I a VII. 

A Constitui~~o quando fala em crimes de 

a~:to pública refere-se, exclusivamente, aos delitos comuns. 

in$critos no CÓdiço Penal e nas normas penais insertas na 

legisla~~o ordinária extravag~nte. Sobre esses crimes ê que 

o Ministério Público detem exclusividade. O seu monopólio 

n~o vai além. 

Quanto aos crimes de responsabilidade, a 

lei quis dar maior abrangência à iniciativa do procedimento, 

a f im de que houvesse a possibi I idade de maior e mais 

extensa participal;~o popular na sua iniciativa~ dei:~ando, 

entretanto, a partir da!, a conduc~o da I ide aos orçanismos 

prbprios do Pal"'lamento. Apbs Jui:::o de adm'issibilidade 

adotado quorum altissimo. a acusac~o passa ~ ser 

exerc1da pelos próprios parlamentares. Obtendo-se. sem 

interferencia de membros de outros poderes. a incriminac~o 

por de11to constitucional. que imposta n::to em pena de 

contendo e~!tritamente penal, mas na perda do cargo e na 

1nabilitaç~o para a fun~:to públic .. ~ 

Nem se argumente que o pl"'esidente do 

Supremo Tribunal Federal preside o processo e julgamento 

pelo Senado, porque aqui trata. de uma reminiscencia. 

histórica. e que hoje~ na verdade~ n~o tem maior sentido. A 

presidência do foro de julgamento pelo presidente do Poder 

Judiciário justificava-se quando o presidente do Senado era 

vice-presidente da República, quando ele estaria 

evidentemente impedido de presidir ao julgamento. 

interessado direto no resul tado da causa. No sistema atual ~ 

nada~ a n~o ser a tradic~o~ trás o presidente do Supremo 

para a presid~ncia do processo e julgamento. E isto~ como ~ 

óbvio. n~o sign1fica qualquer ingerencia do Poder Judic1àrio 

no julgamento e n~o legl.tima a exclusividade da a.r;::to por 

crime de responsabilidade pelo Ministério Público. 

o Ministério Público tem o monop6lio da 

a;1lo penal púb.lica nos chamados crimes de a~:to pública e~ 

assim mesmo, quando prazos legais. Exorbi tando-

os. pode ser substituido pelo ofendido ou ,por seu 

representante legal (artigo 5Q.~ inciso LIX. da Constituic;:~o 

Como se V12o~ o monop6lio é relativo e n~o 

cabe~ a n~o ser quando a lei especificamente o declara. Na 

espécie~ a abrang~ncia da fiscaliza~~o popular transcende 

monopÓlio, exatamente, para que possa exercida de forma 

ampla, como requer o sistema democrático. 

~/:z.'1 •• S.~>.. 

DECLAPAÇ)\O DE VOTO 

Excelentissimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, 

A esta Casa do Congresso Nacional foi delegada, pela Constituição, a decisão 
sobre a admissibilidade ou não do pedido de 'impeachment' resultante de denúncia 
apresentada pelos Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Laven"re Machado. Vivemos 
hoje um momento importante, momento este que será marcado pela história. 

Nas páginas dos livros de história Sr. Presidente, estará acima de tudo, marcado 
o respeito dos representantes do povo às leis de nosso País, respeitos cumpridos pelos três 
Poderes da República, cada qual na sua forma de legislar, interpretar e executar. 

Sr. Presidente e nobres colegas, sou um jovem de 24 anos, levo a mágoa e a 
revolta de ver nossa Pátria passar por uma crise moral, crise de desconfiança. 

Levo a marca de um momento triste da história da Pátria que defendo, mas 
tenho como alegria, a imagem da bandeira tremulante, símbolo da terra que me deu cidadania. 

Tenho comigo uma única responsabilidade, minha consciência de saber, com 
dignidade, representar aqueles que me confiaram o voto. 

&ta votação, assim como a votação em plenário, não é um julgamento, mas a 
oportunidade, para que a Nação Brasileira, fora do clima passional, possa tomar conhecimento 
real dos fatos. 

Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, poder sonhar com o término deste 
processo traumático, vendo o Senhor Presidente ~a República isento, mostrando à Nação que 
tudo não passou de uma crise política, mas a dúvida fafla com que jamais isto acontecesse. Sob 
dúvida não há respeito e sem respeito não se governa. 

Por isto o Sr. Presidente da República deverá ter no fórum competente, 
conforme determina a Constituição, a sua defesa tão esperada pela Nação. 

Sr. Presidente e nobres colegas, diante do exposto, como membro desta 
Comissão Especial, voto favorável ao c~r. 

~eputado Federal 
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DECLARAÇIlO DE VDTO~' 

1. - Apresentado o Relatório Final da ComissSo 

Parlamentar Mista de Inquerito, criada através do Requerimento n. 62/92 - CN., ofe

receu esta o resultado das respectivas apurações, com destaque, nO que interessa à. espécie, 

no trtulo relativo à Sua ~xcel~nci8. o Senhor Presidente da República Fernando Collor de 

Melo. 

Imperativa a transcrição: 

"O presente relat6rio não teve como abstrair. em relação 8 determinados 

fatos, 8 presença do Sr. Presidente da República. Vários deles, descober

tos pela CPI, guardam estreita e intrínseca relação com o Chefe do Poder 

Executivo. O relato de um fato implica, de parte do Relator, o conheci

mento de SUB significaç!o. A rigor, não existe uma só alternativa de com

preensã'o de certos fatos que envolvem o Sr. Paulo Cásar Cavalcante 

Farias que não inclua o Sr. Presidente da República, de tal sorte que, exi

gir 8 abstração da parte 8 ele relativa importa em exigir 8 abstração da ra· 

cionalidade dos fatos investigados. Nesses termos, não faria sentido a 

existência da própria CPI, i qual compete descortinar o universo corre

lato do seu objeto, disto não podendo omitir-se sem lesar a Constitui

çlio da República. 

Assim sendo, respeitadas as limitações inerentes à natureza deste re1at6-

rio, a verdade mais elementar é que MO se pode ocultar à Nação que, no 

curso dos trabalhos, ficou evidente que o Sr. Presidente da República, 

de forma permanente e ao longo de mais de dois anos de mandato, rec::&

beu vantagens econômicas indevidas, quer sob a forma de depósitos 

bancários feitos nas contas de sua sec:retária, Sra. Ana Acioli, da sua es

posa e da respectiva $eCretária, Sra. Maria Isabel Teixeira, da sua ex-mu· 

Iher, da sua mãe e da sua irmã, quer sob e forma de recursos financeiros 

para aquisição de bens, tais como o ve(culo Fiat Elba, ou, finalmente, 

sob a modalidade de benfeitorias, melhorias e acessões diretamente 

realizadas no imóvel de sua propriedade, situado na rua Aristeu de An

drade, n. 40, apartamento 1.102, em Maceió, pagas pela EPC - Empre

sa de Participações e Construções, recursos esses originários, direta ou 

indiretamente, do $r. Paulo César Cavalcante Farias. Omitiu-se, em con· 

seqüência, o Chefe do Estado do seu dever funcional de zelar pela mo

ralidade pública e de impedir a utilização de seu nome por terceiros para 

lograrem enriquecimento sem causa, ensejando que Pnit:i,*,à.~rgémi:la 
moral e dos bons costumes pudessem ser perpetradas. ~ 
Tais fatos podem confirmar iI(citos penais comuns em relação aos quais 

a iniciativa processual á prerrogativa intransfer(vel do Ministério Público. 

Por outro lado, podem configurar crime de responsabilidade, em relação 

aos quais a iniciativa processual é prerrogativa da cidadania perante a 

ctimara dos Deputados, já que, as omissões do dever presidencial de zelar 

pela moralidade pClblica e os bons costumes, do especialmente tratadas 

pela Constituição Federal. 
Ao Presidente· da Rep6blica cumpre, conforme dispõe o amUO 84, pa

rágrafo 20., da Constituição Federat exercer 11 direção superior da Ad

ministração Federal, e esta, segundo dispõe o artigo :r7 da Carta Magna, 

deverá obedecer, entre outros, aos princ(pios ~ legalidade e moralida
de, cuja importância vem ressaltada no parágrafo 40., do mesmo artigo, 

que sanciona os atos de improbidade administrativa com as graves penas 

de suspensão dos direitos! pol(ticos~ per~ da função, indisponibilidade 

dos bens e ressarcimento ao erário. Obviamente, os fatos descritos ante~ 

riormente contrariam os princ(pios gravados na Constituição, sendo in

compadveis com a dignidade, a honra e o decoro do cargo de Chefe de 

Estado;" 

2. - Tal procedimento não se faz inusitado, li par 

da aparente limitação regimental ao se referir à apuração de fato determinado. 

o questionamento em apreço, todavia, restaria 

como meramente acadêmico, porque, na seqiiência do mencionado Relatório, restou ofe
recida çontra o Senhor Presidente da Rep6blica, pelos Eminentes Barbosa Lima Sobrinho 

e Marcelo Lavenére Machado, o primeiro, jornalista~ e o segundo, advogado, denúncia 

por crimes de responsabilidade, previstos nos artigos 85, IVe V, da ConstituiçAO Federal, 

e nos arts. 80., 7, e 90., 7, da Lei n. 1.079, de 10 de abril de 1950. 

O fato determinado, não será abundante a afirma

çA'0, não implica limitação daquela Comissão, o que a esvaziaria e conflitaria com os seus 

poderes constitucionais "próprios das autoridades judiciais" (art. 58, § 30. da 

Constituiçlo). 
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o fato determinado está em contraponto com o 
meramente abstrato, inferindo-se dar que o objeto ti preciso, o q~e",o impede 8 investi

gação sobre os que se encadeiem, ou se seriem, como bem explicita PONTES DE 

MIRANDA ("Comentários 11 Constituiçlio de 1967", com a Emenda n6meru 1/1969, 
20., Ed. Rev. dos Tribuneis, Tomo 111, pág.49). 

o poder investigatório restou nos limites da atri
buição constitucional espec(fica, isto ti, nos limites da alçada da Casa Legislativa ou do 

Congresso, aos quais cabe tomar decisio a respeito. 

A condiçlio geral de "pertinêncio" \MA.!"ÓEL·" 

GONÇALVES FERREIRA FILHO, "Comentários 11 Constituiçlio Brasileira ~~ 
Ed. Saraiva, 1992. vol. 2, pág. 71}. restou atendida. 

Atendida, na medida em que os fatos podem confi

gurar, ao lado de iIIcitos penais comuns, crimes de responsabilidade, ., em relação aos 

quais a iniciativa processual ti prerrogativa da cidadania perante a ctimara dos Deputa

do," (Comisslio, Relatório, pág. 369). 

A responsabilidade do Excelendssimo Senhor 

Presidente da Repííblica foi objeto da espeC(fica denúncia, inicialmente ;referida, ou seja, 

por atentado à segurança interna do Pa(s, permitindo de forma expressa ou tácita, a in

fração de lei federal de ordem pública, assim como à probidade da admini,straçio, pro. 

cedendo de modo incompsdvel com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. 

A mencionada Lei continua parcialmente vigente, 

afirmação que é feita sem qualquer aprofundamento na intercom1ncia dos fenômenos da 

recepçfo ou da repristinação, o 61timo deles totalmente extravagante. Não se cogita da 

restauração de lei revogada, por não ter 8 lei revogadora perdido a vigência, o que, de 

qualquer modo, dependeria de pronunciamento expresso ('~Lei de Introdução ao Có. 

digo Civil", artigo 20., § 30.). 

o entendimento, deverá ser diversO, tal como 

desanvolvido por JOSe AFONSO DA SILVA ("Aplicabilidade da, Normas Cons

titucionaisu
, Ed. Rev. dos Tribunais, 1968, págs~ 204 e seguintes) ao considerar sobre 8 

eficácia "olHogativa" das normas constitucionais, explicitando: 

" Vindo a nova constituição, acha ela, em vigor. e talvez em plena efj

cácia, normas inferiores que, com ela, conflitem. Tel fato não se coadu

na com o princfpio da compatibilidade da ordem jur(dica, de que já fa

lamos. 

Surge, então, o problema de saber. se, nessa hipótese, se verifica uma r&

lação de incompatibilidade horizontal, ou se, DO contrário. ocorre uma 

relação de incompatibilidade vertical. Àquela refere-se 8 um y(nculo in

tertemporal de normas, na conformidade do princfpio 1ex posterior 

derogat priori'. A doutrina só tem a~mitido a incom~ibilidade hori

zontal entre normas de mesmo n(vel, o que nlio se dá entre a constitui

ção e as leis ordinárias ou complementares. ( •••• ) 

Aparece, então~ a questio da continuidade da legislação anterior, que 

muitas constituições, como já ~r}!icamO$, resolvem expressamente, deter

minando ou confirmando .... hes 8 eficácia, quando não as contrariem ex

pUcita ou implicitamente. E o chamado princ(pio da continuidade da 

ordem jur(dica precedente naquilo em que atende 80 princ(pio da com-

patibilidade com 8 nova ordem constitucional. ... ~v;...:.:c:: 

O princ(pio da continuidade opera-se, mesmo quando a ~const~j
ção não confirme expressamente es normos compat(veis. Arri r -~-.' " e .,.' 

em outro princfpio, ou seja, no da continuidade do Estado, porqua $fi 

entende que 8 mudança constitucional n60 implica o surgimento de 

um novo Estado, mas uma simples mutação de regime, especialmente 
quando a nova' constituiÇ§'o deriva de um movimento revolucionário. 
Por isso é que alguns autores, como MORTATI e VILLARI somente 
reconhecem~ como autêntica, 8 constituição em sentido materi:l, confun. 
dida com o regime pol(tico. 1:, no entanto,_ perfeitamente dispansável 
o apelo a essa concepção, para solucionar o problema da continuidade 
das normas jur(dicas anteriores compatfveis com a nova ordem consti
tucional. Aliás. aquela concepção não dá propriament8 solução a tal 
problema. Compljca~, com entender que 8 constituição formal, escri
ta, não vale como lei, pelo que permanecem em vigor todas as normas 
ordinárias precedentes, mesmo as incompadveis até que outra lei ordi~ 
nária 8S modifique. Cumpre ressaltar que a continuidade da legislação 
precedente constitui um aspecto da eficácia con$b'Utiva das normas 
constitucionais~ visto que essa legislação recebe, da nova Carta PoI(tica, 
outro jacto de luz revivificador que a revaloriza para a ordem jur(dica 
nascente. São as normas anteriores como que recriadas pela constituição 
que sucede. 

A par do incontestável magistério invocado~ ~ Pro
fessor CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, em didáticos comonurios publicado, 
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pela FOLHA DE sAo PAULO. de 15 de setembro de 1992, 1-3. fi~ posicionamento 
que merece ser destacado: 

61 Existe uma lei que regula os. crimes de responsabilidade e disciplina seu 

processo. E a lei 1.079. de 10/4/50. editada durante a vigência da Consti w 

tuição de 1946. Como qualquer outra lei, ela permanece válida naquilo 
em que não contraria a atual Constituição e carece ~e validade naquilo 
em que a contraria/' 

3. - Vigente a Constiuiçã'o Federal de 1988, dis
põe ela no parágrafo único do artigo 85. que '''esses crimes serão definidos em lei especial, 
que estabelecerá as normas de processo e julgamento .... 

Conjugado o mandamento invocado, com o artigo 
86 da mesma Constituição, revela-se claro que, a par da tipificação. o caprtulo referente 
80 processo e julgamento deverá ser havido como parcialmente revogado. 

Foi decomposto em dois tempos distintos: o da 
admissibilidade da acusação (art. 86) e autorização para a instauração do processo contra 

o Presidente (artigo 51, I) e do processo e julgamento pelo senado Federal (artigo 52, 1). 

o primeiro, poderá ser dito, até mes~ ~~ fo.rma 
sumária, como no comum de toda e qualquer investigação ou inquérito, apenas-al:!t~~~~ a 

instauração de processo. 

E, se fosse buscado um paralelo no processo penal, 

de aplicação subsidiária, os dois momentos poderiam ser havidos como o da pronúncia 

e o do julgamento. 

A Câmara nem processa, nem julga; apenas, vota 

pela viabilidade ou não da acusação, afirmando, no primeiro caso que há fundamento na 
denúncia, fundamento bastante para autorizar a instauração DU abertura do processo, 

fonnalizando a acusação, quando exaure a sua competência. 

Na primeira fase, a da pronúncia, é firme a doutri· 

na, o procedimento é regulado por normas processuais, não por dispositivos do Regimen· 

to (CRETElLA JONiOR, "Comentários ã Constituição de 1988", Ed. Forense, vol V, 

pág. 2.941), que ao mesmo tempo pergunta e responde: 

., Quais os pressupostos para li responsabilização poHtica do Presidente, 

sujeitandtH) ao 'impeachment' ? São três: (a) o ato incriminado deve ter 

sido praticado, 'in officio', enquanto a pessoa QCUpava lO cargo de 

Presidente, (b) devendo, ainda o acusado estar no cargo, e. por fim, (c) o 

ato ou fato deve estar capitulado no artigo 85, I a VII, bem como na lei 

singular - ou especial -, prevista pelo parágrafo único desse mesmo 

artige. Tendo, praticado a infração e continuado no cargo, bem como 

enquadrando-se a conduta, de modo preciso .. no que está tipificado, na 

lei especial, teremos os elementos para o equacionamento e enquadramen. 

to do acusado, pressupostos indispensáveis para a abertura de processo 

por crime de responsabilidade, ou responsabilização pol Ctica". 

A lei especial, induyidosamente, é, no que rema

nesce como vigente, a já referida lei 1.079 .. de 10 de abril de 1950, a que define os 

crimes de responsabilidade. 

E, tanto o é, que o Excelso Supremo Tribunal 

Federal cuidou, ex~ressamente, de invocá·la como fundamento essencial, no r. Acórdão 

no Mandado de Segurança n. 20.941.1.D.F. publicado nc. Diário da Justiça, Seção I, de 

31 de agosto de 1992, pág. 13.582, do qual foi Relator o Eminente Ministro 

SEPOl VEDA PERTENCE. 

o mesmo é sustentado por JOSE AFONSO DA 

SILVA ("Curso de Direito Constitucional Positivo", Ed. Rev. dos Tribunais, Se., 

págs. 478/479), ao dispor: 

" Todos esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá 
as normas de processo. o julgamento (art .. 85, parágrafo ú:ni~'Jif:"~~i~- , 

tindo a propósito a lei 1.079150), respeitados naturalmente D~ 
tfpicaS e os objetos materiais circunscritos nos incisos do artigo 85. 

O processo dos crimes de responsabilidade e dos comuns cometidos pelo 

Presidente da República divide-se em duas partes: jurze de admissibilida· 

de do processo e processo e julgamento. A acusação pode ser articulada 

por qualquer brasileiro perante a Câmara dcs Deputados. Esta conhecerá, 

ou nãe, da denúncia; não conhecendo, será ela arquivada; conhecendo, 

declarará procedente. ou não, a acusação; julgando-a improcedente. 

também sará arqui~da. Se a declarer procedente paio voto de dois terços 

de seus membros autorizará a instauração do processo (arts. 51, I e 5S), 

passando, então, a matéria: a) à competência do Sanado Federal, se se tra

tar de crime de responsabilidade (arts. 52. I e 86); b) ao Supremo Tribu

nal Federal, se o crime for comum (art. 8S). 

Recebida a autorização da Câmara para instaurar o processo, o Senado 

Federal se transformará em tribunal de jurzo poHtico, sob a Presidência 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Senado decidir 

se instaura ou não o processo. Quando o telrto do art. 86, diz que, admi

tida a acusação por dois terços da Câmara, sem o Presidente submetido 8 

julgamento perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade, não 

deixa a este possibilidade de emitir juízo de conveniência de instaurar ou 

não o processo, pois que esse ju (zo de admissibilidade refoge à sua 

competência e já fora feito por quem cabia. Instaurado o processo, 8 

primeira conseqüência será a suspensão do Presidente de suas 

funções (artigo 86, § 10., 1). O processo seguirá os trâmi· 

tes legais, com oportunidade de ampla defesa ao imputado, concluindo pe· 

lo julgamento, que poderá ser absolutório, com o arquivamento do pro

cesso, ou condenatório par dois terços dos votos do Senado, limitando-se 

a decisão à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exer· 

cCcio de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabr

veis (art. 52, parágrafo único). 

Como complemento, inoportuna não será a seqüên

cia da transcrição do magistério do já referido CRETELLA JONIOR (m/obra, págs. 

2.294/2.942), em si, bastante elucidativo, para o remate da compreensão: 

.. A declaração da Câmara. dos Deputados, de que a acusação é proceden

te, equivale à pron6ncia do processo penal comum. No vaI. li, p. 532, 

desta obra, citando J.C. Mendes de Almeida e João Mendes de Almeida 

Júnior, fizemos referência aos institutos da denúncia e da pronúncia. 

4No perrodo acusatório.. isto á, depois do pronúncia, ~JodÓ. quo:- os 

italianos denominam de período de imputação, não há .·~unflio 
de inocência, porque esta tem contra si a pronúncia' (cf. Joãô"'Merides 

de Almeida Júnior, Processo criminal bmsileiro, 1901, vol. I, p. 343). 

Tratando-se de acusação, que não é termo técnico, deve-se fazer men

ção à denúncia e ã pronúncia, vocábulos estes do direito processual 

penal. Denúncia é o ato de tomar conhecido e público e crime, para pro

vocar o poder competente 8 apurá-lo e dar-lhe 8 devida punição. Pro· 

núncia, que é fase posterior ã denúncia, é o despacho proferido pelo 

magistrado, competente, declarando haver provas suficientes do crime ao 

acusado, que fica, por isso, sendo havido por criminoso, enquanto não 

provar a sua inocência. Não se confunde pronúncia com condenação, 

porque este é o resultado final das investigações, importando, tãe-só, 8 

suspeita jurrdica de que o denunciado e at:usado cometeu o crime, con

versão da suspeita legal em certeza, conclusão 'scienter ac liI:)!'!nter', con

clusão da justiça que instruiu o processo, fixando a sanção a ser aplicada 

ao delinqüente. Na sentença de pronúncia. já se declara o delito apontado. 

A denúncia antecede a pronúncia, sendo a primeira a procedência da se· 

guncla. Se a pron6ncia é improcedente, a denúncia esvazia-se. A partir 

do momento am que o Presidente da Câmara proclama que a acusação 

é procedente .. o Presidente da República. de imediato, dei:ca o cargo e o 

Vice-Presidente assume." 

Seria o suficiente, mas, qualifica o exposto, o que 

está registrado pelo insigne Ministro PAULO BROSSARD, na obra sobre "O 

IMPEACHMENT", agora reeditada peta Saraiva, com o destaque para alguns tó

picos elucidativos: 

"Não obstante, a lei n. 1.079, ao dispor sobre a responsabilida

de do Presidente da República, o fez em termos corretos, não in

do além da ~nção pai 'tica, tal como determinava a Constituição 

fosse feito" (pag. 8S); 

"Se a Constituição quis que certos casos, pelas suas caracterCsti

cas e conseqüências, fossem ajuizados pela Câmara e decididos pelo 

Senado, admitir que o Judiciário pudesse interferir em decisão daque

la ou revisar o julgamento deste, importaria em desfazer a cláusula 

constitucional que reservou ao Senado e só a ele, com exclusill'ídade, 

o quinhão de pronunciar-se, em caráter definitivo, sobre a acusação vo

tada pela Câmara, e unicamente por ela, pois estaria conferindo a outro 

Poder a prerrogativa de proferir a palavra derradeira. Mesmo sob o im

pério, quando o 'impeachement' era processo de Cndole criminal e crimi· 

nais as penas aplicáveis, il1clusiU1l: a maior de~s, a morte noturnl, não albia 

recurso das decisões do Senado. 



Neste particular, autores a.arestos do quase unlinimes em reconhecer que 

não cabe recurso das decisões congressuais am matéria de 'impeachment', 

quer as da Câmara, quer as do Senado. 

Outorgando poderes à Câmara para acusar e ao Senado para julgar, 8 Cons

tituição conferiu ao Congresso, com exclusividade, a plenitude dos pode

res para, conclusivamente, resolver acerca de 'ímpeachment', inciando-o, 

conduzindo-o e encelT8ndo-o. E no exercício deles não interferem, direta 

• ou indiretamente, nem ° Executivo nem o Judiciário". 

As decisões do Senado são incontrastáveis, irrecorríveis, irrevisíveis, irre· 

vogáveis, definitivas. Esta a lição, numerosa, de autores nacionais e estran

geiros. 

Usando a ~mara de suas atribuições privativas, e decretando a acusação, 

abre-se a competência do Senado - competéncia originária, exclusiva e 

final, para repetir Finley and Sanderson. 

Dos seus julgamentos não cabe reonso algum. Uma vez prolatados, são 

absolutos e definitivos, 'once pronounced, they become absoluta .and ir~ 

reversible', na sentença de Story. 

Na om de Willoughby, aparecida quase uma centúria depois cios COmen

tários de Story, 8 lição é a mesma. e: quase desnecessário dizer, escreve 

este autor, que a decisão do Senado, ao julgar um 'impeachement', não 

está sujeita à revisão de nenhum tribunal. 

Enunciando 8 regra segundo 8 qual é defeso aos tribunais interferir no 

exer~rcio dos poderes assinados à legislatura, e menos ainda usurpá.Jos, o 

mais copioso e moderno repositório do direito americano, o 'Corpus Ju~ 

ris Secundum', sinala que o Judiciário não supervisa a legislação nem a dis

crição do Poder Legislativo em matérias que lhe são próprias, e, com am

paro na jurisprudência, menciona o 'impeachment' como um dos assuntos 

que naturalmente escapam à revisâ'o e 80 contraste judiciais. 

Se autores e arestos, em impressionante unanimidade, ensinam e procla

mam que da decisão do Senado não cabe l'8Cuno algum (o mesmo vale 

quanto à resolução da Câmara, que tem, contudo, o cáráter de medida 

proVisória). também 8 lei não concebe recurso 8 ser interposto do decre

to senatorial". 

4_ - De tudo resulta a absoluta juridicidade do r. 

entendimento da Douta Presiddncia da Augusta Câmara, fazendo .cumprir O q~~ ndvJl$ . 

disposições constitucionais determinam, contendo a atuaç§'o da Câmara ao '{oe lhe 

compete, isto li, ao prévio exame da admissibilidade ou MO da denúncia, o que deverá ser 

objeto do pronuncimento da Comido ~nstituida, definindo com rigorosa técnica o 

modo pelo qual o relatório deverá ser examinado e votado pelo plenário. 

Votação única, pelo processo ostensivo nominal, 

como afirmado anteriormente, considerando-sa admitida a acusação se nesse sentido se 

manifestarem 2/3 dos Membros da ctimara. 

o já referido CELSO ANTONIO BANOEIRA DE 

MELLO (trabalho citado), é rigorosamente explícito ao dizer: 

" De acordo com esta lei número 1.079/1950), a votação em que a Câ

mara decide se cÓnsidera procedente a denúncia por crime ~ responsa

bilidade será 'nominal'( art. 23). Est~dispositivo está em vigor porque em 

.nada contraria a Constituição"_ 

O Jurista IVES GANDRA OA SILVA MARTINS, 

• bem complementa o afirmado (··0 Impeachment na Constituição de 1988", Edição 

CEJUP. págs. 25 e 26): 

" Ora, se o artigo 23 faz menção à votação nominal, embora náo esclare

cendo sê aberta ou secreta, há de se entender que só poderia ser aberta 

por força do tema. Embora reconheça que a IflBtária possa ensejar inter

pretação contrária, parecer-me-ia uma agressão ã inteligência dos consti

tuintes entender que os representantes do povo pudessem do povo escon
der ·sua cristalina posição .... ao decidir sobre o 'impeachment' presidencial. 

Considero haver um princípio implCcito constitucional em relação 80 ins

tituto que deve prevalecer sobre disposições regimentais do Congresso. 

Entendo, pois, que o voto deve ser nominal e aberto": 

Repete-se. portanto, que 8 regência é de ordem legal 

(parágrefo único do art. 85 da Constituição e lei n. 1.079, de 10 da abril de 1950), 

mandamento de Incontestável superposiç:lio a disciplina meramente Regimental. 

O artigo ·188, li, do Regimento, poderá ser conside

rado. no caso, como norma n50 escrita, até porque em discorcllincia com a esPecificidade 
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do art. 218 do mesmo Regimento, combinado com os arts. 184, "caput"', e 187, § 10., 

inciso VI, idem, todos ajustados ao art. 23 da Lei n. 1.079/1950. 

O que ocorreu supervenientemente, em nada altera a 

apreciação da denúncia pela Comissão Especial, uma vez que o Superior Julgamento do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, no mandado de segurança impetrado pelo Senhor 

Presidente da República, apenas modificou o prazo para a manifestação do Sr. Presidente 

da República, de cincO para o de dez sessões, prazo que restou regularmente cumprido • 

6. - Alcançada a denúncia, quando formalmente. 

em ordem, oferece plenas condições de admissibilidade, identificado que ~ com a 

apumção feita pela Comido Especial, bem definindo os etenta~s. 

Com efeito, e como foi consigruldo: 

" Houve-se portanto, o Presidente da República, com grave omissão, per

mitindo tácita ou expressamente infração a lei federal de ordem pública; 

os dep6sitos e em benefício de seus familiares, por meio de correntistas 

fantasmas', constituiam evidente sonegação fiscal e falsidade documental; 

eram fruto de exploração de presdgio e desrespeito aos dispositivos das 

Leis número 8.112/90 e 8.027/90, que disciplinam 8 ·probidade admi~ 

nistrativa no exercício de funções públicas. São de ordem pública as 

leis que regulam assunto de direito público. Perfeita é a conceitução de 

CARLOS MAXIMILIANO, em seu consagrado livro 'Hermenêutica e 

Aplicação do Direito' (Rio de Janeiro, Forense, 9a., ed., pás. 218); 

'Consideram-se de ordem pública as disposições que se enquadram nos 

domrnios do Direito Público; entram, portanto, naquela categOria as 

constitucionais, as administrativas, as penais e segumnça e as de organiza

ção judiciária"_ 

E continua o ilustre jurisconsulto: 

•• Não parece ocioso especificar que também pertencem à classe referida as 

leis de impostos"'. 

"Assim sendo, houve, por parte do Presidente da República, infração ao 

disposto no artigo 80 .• 7, da Lei n_ 1.079/50, ao permitir, com sua 

omissão, de forma tácita ou expressa, infração 8 lei federal de ordem 

pública, ou seja. afronta a leis penais, administrativas e tributárias". 

O atentado ã segurança do Pais, na permissão, de 
forma expressa ou tácita. da infmção de lei federal de ordem pública, é mandamento de 

natureza abrangente, alcançando a ordem interna e externa, "inscreve-se como a mais re

levante das funções que a Carta Pai ítica outorga ao Presidente da República. cabendo a 

este zelar pela ordem pública. Caso qualquer ato ou omissão do Presidente tenha como 

conseqüência a perturbação da segurança interna do Pa(s, será o Chefe do Executivo sub

metido a procedimento especial e, condenado, perderá o cargo" (J. CRETELLA JR., 

"Comentários li Constituição de '1988"', Ed. Universitária, vaI. V, págs. 2.936 a 2.937). 

Tal ordem, acrescenta MANOEL GONÇALVES 

FERREIRA FILHO, "Comentários ã Constituição Brasileira de 1988", Ed. Saraiva, 

vo!. 2, págs. 169 8 170), "decorre da lei que cabe ao Executivo aplicar e fazer apli· 

car. Destarte, a manutenção da ordem sempre apareceu como a primeira e a mais visí

vel das funções cometidas ao Poder Executivo. Assim é ela da responsabilidade pri

macial do Presidente da República. Disto deriva, inexoravelmente, que todo ato ou to

da amido presidencial que importe por em risco a ordem interna ou a conturbe há 

de ser punido como crime de responsabilidade." 

6. - Em relação ã dignidade, I!I honrá ~o-"" 
cargo, em suma, com a probidade da administração, mantém 8 denúncia I!I mesma obje

tividade, mostrando-se suficiente o seguinte destaque: 

"Todo o conjunto de fatos apurados não apenas no âmbito parlamentar, 

mas também pela Polrcia Federal, carac:teriza comportamento incompatí

vel com a honra, a dignidade e o decoro que se exigem do Presidente da 

República. 

A falta de decoro, 8 saber, O desordem e imoderação de vida. a ligação 

com pessoas desonestas, o recebimento de vantagens indevidas, represen

ta aquela traição e abuso da confiança pública, assinalada por Crcero em 

relação DOS magistrados políticos, e reiterada por Hamilton. um dos 

Pais Fundadores da Federação norte-americana, como justificadora do 

'impeachement' presidencial ('O Federalista', n. 65). 

Por força de tudo isso, o denunciado, como se percebe claramente e com 

mais intensidade a cada dia, perdeu, inclusive e notadamente para exer~ 

cer o cOmando supremo das Forças Armadas (Constituição Federal, 

art. 142), toda autoridade moral para governar a nação, bem como para 

representá·la internacionalmente. O desrespeito popular à sua pessoa 

coloca em jogo 8S. instituições da RepClblica. Seu efanamento do cargo, 

portanto. patenteia-se inevitável 8 urgente, como medida de saneamen

to pol(tico e administrativo, dentro do estrito quadro constitucional". 
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:b) não recebam ao denúncia pois não existe 
1ei anterior quo tipitique crime de reaponsabil.idac1e ou quo 
c.t&D.le~a norm~ para processo a julgamento do Presidente da 
Rspúbl.iea; 

c) não recebam. a denúncia, face à. inépcia.~ 

dote.z:minancto seu arquivamento; 

4) al.ternativamente, abram. vistas aos 
denunciantes, para que promovam. ao aditamento da pe9a vestibular, 
suprindo, as graves omissõee a.qui aponta.das .. (fls .. 227/228) 

Analisarei as alegações produzidas pelo 
eminente Deputado nO fluir deste parecer_ 

4.. OAB ALEGAÇÕES PREL:IHINAREB DE DUESA. 

o Senhor Presidente da República, 
representado por advogado habilitado, ofereceu de:!~sa, nominada de 
"a1eçaç:ões prel.iminares ". 

Inicialmente, reporta-se a Defe.sa ao Mandado 
de Segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal para ",firmar que a 
deduzia de acordo com O art. 217 do Regilnento Interno, "q'Uo é A norma. 
apl.icávol segundo o entend.imento 40 acusa4011 (fls. 2. :t("U 3). 

Quanto às alegaçoes, propria~ilel 1:e ditas, a 
Defesa. na esteira do requerimento do Dep. Roberto .reil CJ: on, adüZ10s 
seguintes argumentos : 

a) inépcia da Inicial .Jorque lia 

denuncia ••• não preocupou em demonstrar qu~lqtcr con4uta 
determina4& do llcusa.40 que pudesae enquadrá-la. num. 01' tio' lutro 40a8es 
crimes de rcusponsabil.ida4e. Em. vez de dGUlcxever condut UI :1pica.s • d. 
demonstrar sou enquadramento DOS dispositivos 1eqai~ i:tvocados, oa 
denunoiantes prod.u:ira.m. alqo como um manitesto pol.i' :1.1;( ••• 11 (fls. 
4/5, item 9). Cita doutrina e jurisprudência que cOl:oidera ser 
'"inepta li. denúncia que, tunclad.a em meras conjecturas r cU.lsociaclas da. 
prova. indiciária até enti.o apurada."' (flS. ~O, item 19); 

b) inépcia da inicial, face à Lnexistência 
de prévia definiç~o dos crimes de responsabilidade. z a. Defesa: 
"Como nenhuma lei especia.l toi votacla. pelo Conqras$o Na, ... ono.l ••• não 

se pode atual.m.Gnta sulm.eter o Presiclente da. Repúbl.icm I!I. julqamento 
por crime d.e re=pon:u.bilid.a.de, pel.o que não ta: sentid.o pedir à. 
camara. dos Deputad.os que autorize um processo por crimes 
mexietenta:u,n (fls. 11, item 21). Sustenta, mais, a Defesa que, na 
hipótese: de se admitir a recepção da Lei na 1. 079, tal somente teria 
ocorrido parcialmente, upois algumas d.el.as foram revoqadas pel.a 

Em.enda. constitucional na .n, de 02 de junho de 1961" (fls. 11, item 
24) i 

c) nulidade do procedimento, porque 
"deveria a denuncia ••• Gndereçar-se ao Sena.d.o Federal." (fls. 16, 
item 29), (mica Casa com competência para processar e julgar o Senhor 
Presiden'Cc da Rapüblica por crime de responsabilidade, a eeor da 
Con:.tituição de 198B; 

d) ilegitimidade "ad causam", porque "o 
crime de responsabil.idade está su; ei to a uma ação penal. pública., que 
li privativa 40 Ministério PiU:ll.ico" na forma do inciso I do art~ 129 
da Con:.ti tuic;:ão Federal; 

Além desses argumentos, a Defesa aventura-se 

em temas de natureza procedimental j á decididos pelo Sr. Presidente 

da C~mara, quando da apreciação da Questão de orçlem suscitada pelo 

Dep. Hum.bereo Souto, adiante analisada. 

Efetivamente, a Defesa, em seu item 'VI 
(págs. 18 a 42), rebela-se con'Cra o "o rito procecU.m.antal da 
a.utorização" e. contra a "pretensa inconstitucionalida.de do art. 1.88, 

ns:! II'· do Regimento Interno, objetos de decisão do Sr. Presidente da 
Câmara, na ~essão do dia a. 

Aliás, ê bom que se observe que a Defesa, 
das páginas 19 às páginas 39, é um. decalque - ou melhor - UlIla c6pia 
"ipsis litteris" da Questão de Ordem apresentada pelo Dep. Humberte 
Souto na sessão da Cantara do dia 2 do corrente. 

ora, esses temas foram decididos pele 

Presidente da Casa e os Deputados Humberto Souto, Gastone Righi e 
Roberto Jefferson, que haviam recorrido de 'Cal decisão, formularam 

ped.ido de desistência dos apelos. A maté.ria, portaneo, dentro da 
c~sa, encom:.ra-se preclusa, ou seja, insuscetivel de reapreciaçã.o. 

Investe-se a Defesa. em seu item VIII (fls. 
47), contra o Relat6rio da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
afirmando que na. loitura a.tenta doaao documento revela. " •• quo está 
ol.o roterto de concl.usões apre.aadas e de afirmações facciosa., quo, 
certamente, serão d.ostruidaa quando torem. sul::lm.otida$ ao crivo do 
contraditório perante o Judiciário" (fls. 47, item 9B). Todo o 

argumento da Defesa embasa-se no voto do Senador Odacir Soares, lider 
do G<.Iverno no Senado Federal e voto vencido naquela Comissão. 

N.!o é a C.a.mara dos Deputados, porque foro de 
adl!lissibilidade da Denúncia e de au'Corização para a instauração· de 
processo, competen'Ce para apreciar a consis'Céncia maeerial das 
conclusões da CP!. t tema da exclusiva órbita do Senado Federal, onde 
o contraditório de mérito deve ser instaurado. Aliás, a própria 
Defesa, quando reproduz, ( sem homenagear com a devida remissão) e 
texto da Questão de Ordem do Dep" Humberto Sout:.o , deixa claro que 

"A C.imara 40s Deputados só cabe ••• li. atribuiçÃO de previzunente 
autorizar a instauração d.o procesao" (fls. 21, item 42). 

Por último, requer sejam IIcarroac103 para os 
autos todos os documentos em. que se tundou o rel.at6rio tinal da. CPI 
para incriminar o dotondento" (fls. 56, ieem 115), a fim de prOduzir 
defesa com o conhecimeneo da prova acusat:.6ria, corno também requer a 

oitiva de 20 testemunhas, com o tlto de "afastar as acusações de 

trático do intluància no governo" (fls. 57, it:.em 116). 

Quanto a essas provas e diligências, o 
eventual deferimento de sua produção ou de seu cumprimento não esta 

afeto à competência desta casa, que é, repita-se, restrita ao juizc 
prelibat6rio. 

,As demais razões, elencadas nas letras na" a 
"d" retro, serão apreciadas a seguir, junto ao voto do rela'Cor. 

5 • DO PARECER DO RELATOR. 

de 1988. 
S" 1.. Do Processo de Im.peacuent na Consti tuiç:Ã.o 

O eminente Dep. Humberto Souto, lIder do 
Governo, em sua Questão de Oreiem produzida na sessão plenária do dia 

02 do corrente, sustentou que a Câmara dos Deputados, "de.de o 
advento da constituição viqente, ••• deixou de d.esempenhar no 
proce •• o de impeacuent o papel. de tribunal de pronüncia., que lhe 
fora co~ia.do pel.o 4:l.reito anterior, o qual só atribuía ao Senac10 li. 

funç.á.o de tribunal de ;ulqzullonto (de tato, sob li. Carta d.errogada, 
competia privativamente à. Cbara dos Deputa40s 4eclarar, por dois 
terço3 de seus meml::lros, a. proced.ància da acusação contra o Presid.ente 
da Repúbl.ica. G os Ministros de Estado - art. 40, n. I _ e ao Senac10 
Pederal. apenas ;ul.qar o Presidente da Repúbl.ica nos crimes de 

responsabilidade e os Ministros de estado nos crimes da mesma 
natureza conexos com aquol.es - art. 42, I)" (fls.45). 

Prossegue o ilustre lider af irmando que "a 
expressão literal do caput c10 art. 86 da Constituição 40 88 _ 

'ADMITIDA A ACUSAÇÃO contra. o Presidente da Repul::llica r por dois 
terços da. cAmara. dos Ooputa.dos, sará. Q~e submetido a jul.qamento 

peranto o Supremo Tribunal Fed.eral, na.s intrações penais comuns, ou 

perante o Bonaelo Federal, nos crimes de responsal:lilidad.e' _ ~ 

entend.ida como AUTORIZADA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, ••• 11 (idem). 1 

Conclui o preclaro 1 Ider- estar "fora de 
qualquer dúvida que o sistema. constituciona.l. em. viqor inovou em tema 
de processo por crimes de responsabilidade, concentranclo no Senado 
Ped.eral. o processo e o jul.qamento do acusa40 ••• À CAmara dos 
Deputados só cal::le, em. aml::los os casos, a a.tribuiçã.o de previamente 
autorizar a instauraçio 40 proce3so por dois terços de seus 

mem.bros •••• Essa autorização contigura, portanto, inatastável 
pressuposto ou condiçi.o de proced.ibilidade contra o Presidente da 
República •• "." (fls. 46). 

Esta orientação, que não fora a adotada pelo 
Relator em trabalho doutrinário, res'Cou acolhida pelo Sr. Presidente 
da Ctimara dos Depueados. quando da decisão da questão de ordem 
suscitacla pelo Capo Humberto Souto~ 

Diz o Sr. President:.e da Câmara : 

"Nos termos conati tucionais, compete .i Câmara dos 
Deputados a.dmitir ou nio a acusação contra o Sr. 

presidonte da. República por crime d.e reoponsaJ:)il.id.ac1o, 



4040-•• , em. caso poai t;i vo, conhecimento da decisão ao 
senado Federal, para tins d. proce.so e jUlq ... nto. 

A~aatada, portanto, pela nova constituição, a 
co.potênoia da Cbara 40s Oop.uta4oa para proc ••• ar o 
pr.ai4ente 4& Ropú):)lica, onton40 que &3 4iapoaiçõe. da 
Lei ~079, 11. 1950, são aplícávoís, com. exoeç:áo da. que 
traduzem ato a tipicos 110 proc ••• o, uma vez qUe a 
iZUDtruç:iio • jUlq ... nto p ..... r .. ã oompetênoia prívativa 
40 Senado Fe4eral". 

(fls. 125) 
Desta decisão os Srs. Deputadas Humberto 

S ... nlto, Gastone Righi e Roberto Jefferson interpuseram recurso para o 
Plen6.rio da Camara elos Deputados, ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça e ele Redação. 

No entanto, os Recorrentes, por petições ele 

14 do corrente (fls. 203/205), desistiram dos recursos, ~-6·qu-'pã-../ 
matéria encontra-se preclusa nesta Casa. -~ 

Somente o Deputada Roberto Jefterson 
afirmou, em sua petiçao, que a elesisténcia decorria do fato da 
matéria se encontrar "sub judice", por efeito do Mandado de Segurança 
interposto pelo Senhor Presidente da República, perante o supremo 
Tribuhal Federal. 

Desta f erma e tendo em vista estes dados, a 
CAmara dos Deputados decaiu da condição de Tribunal de pronüncia para 
a de 6rgão Autorizativo. 

5 .. 2. Da competência da. C4ma.ra 110m Deputa4os. 

o juizo d.esta Casa tem universo circunscrito a 
admitir, ou ·não, a acusação para o efeito de autor~zar, ou não, a 
instauração do processo e do julgamento no Senado Federal. 

A competêIlcia da Camara dos Deputados constitui
se na emiss2io de um juizo de admissibilidade, que se decompõe em elois 
subjuizos relativamente autOnomos, mas com forte relaçao de 

subordinação: 
o primeiro, de natureza jur1dica, diz com as 

cond.ições .para o recebimento da denÚD.cia; 

o sequndo, de natureza politica, diz com a 
convoniência • a oportuni4a4. da instauração 40 pro~ ••• o de 

impedimento. 

5.2.lo. Da. Condições p.r. o Recebimento da 

d.enúncia. 

É a denúncia, prevista no art. 14 da Lei n Q 

L 079, de 1950, o ato em que se formaliza a acusação a carqo de 

qualquer cidadão. 

Podemos parafrasear HÉLIO TORNAGHI : 
"DenÚDcia, em. sentido técnic~," no processo de ilIlpeachment, "6 o ato 
pel.o qual" qualquer cidadão llmani.:fa.ta a vontado." do povo "4e que se 
faç:a justiça. É o pedidO, ou, melhor, ~ oziqência 40 prest.ção 
juisdoicional..: Havendo prova do fato e 3uspaita da autoria - da 
ou·tra forma nlio po4eria. haver denúncia - está o" cidadão UDa 
supo.iç:ii.o d.o que o denuncia40 deva ser cOD4enad.o. Dai ter .. 4clI111ncia 
• fQrm& de aou ... ç&oll (Cmts. ao C6d. de proc. Penal, volo I, t. 2/45, 

Rio, 1956). 
o juizo em. relaç.io à denúncia, claramente de 

natureza jur1dica, há de buscar seus delineamentos no sistema 
processual-penal. De resto, o pr6prio diploma de 1950 eriqe o C6cligo 
<1e Processo Penal, juntamente com os Regilllentos Internos de ambas 
Casas do conqresso, como 3u.bai4iários para a aplicação da Lei. 

O que deve conter a denuncia? É esta a 
perqunta de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (Processo Penal, 1, pag. 
295, SP 1977) qu'e responde : 

denúncia: 

"Di-lo o II.rt. 41. 40 C64.iqo de Proc •• so 
Pana1: 

1 A denÚllcia ou qu.ixa conterá 4 ezpoaiçio do 
fato criminoso com todo.. a. suas circunst4Dci •• , a 
quali:t'ioaç:40 4.0 .ouaa4.o ou e.cl.reoimentos pel.os 
quais ae po •• a identificá-l.o, .. cl..s.i:t'ic:aç:ão 40 
crime o, quan4.O nace3sário, o rol. 4e testcamunus 1 

SAo, portanto, estes os requisitos da 
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a) 

das as suas circunstancias; 
a exposição do fato criminoso com to-

b) a classificação do crime; 

c) a qualificação do acusado ou es-
clarecimentos para a sua perfeita identificação; e 

d) rol de testemunhas, se indis-
pensável. 

5.2.1.1. EXposição do fato criminoso. 

.Quanto à exposição do fato criminoso, afirma 
o mesmo TOURINHO FILHO que "não há. necessidade 40 mi.núc.l.lls, não 
devendo, contu40 , sar sucinta 4_is. A exposição 4evo limitar-50 ao 
nec •• s4rie a. con:t'iquração 40 crime o às dama.i:!! circunstâncias que 
circunvOl.ver.m o fato e que possa.m. i~luir na sua caracteriz.aç.io" 
(pag.295) . 

Neste tema, o MINISTRO CUNHA PEIXOTO, com o 
apoio da suprema Corte, firmou a inépcia da denúncia quando "fund.ada 
em meras conjeoturc.s, d1asocia.4aa da prova indiciária. até então 
.pur.q .... (HC 56.120-RS, Lex JSTF 9/300, 09.1979). 

Observe-se que o juizo de inépcia, quanto a 
este ponto, constitui-se em um ju1zo de valor sobre a própria 
denúncia. 

É atribuição exclusiva do órqão que, 
consti tu.cionalmente, tem a competência de julgar, a emissão desse 
juizo de cognição e, ao mesmo tempo, valorativo. 

No caso concreto, a Defesa e o eminente Oep. 
Roberto Je:fferson, sustentam que a peça inicial não atende a esta 
exigência legaL 

Afirma a Defesa do Senhor Presidente da 
República que a Denúncia é inepta, porque não demonstrou qualquer 
conduta do denunciado que se enquadrasse em algum crime de 
responsabilidade (fls. 4, item 9). 

Nessa mesma linha argumenta o Dep. Roberto 
Jefferson. 

No entanto, razão não se lhes assiste. 

A análise que fizemos, acima, da Denúncia, 
juntamente com as demai~ peças que a instruem, explicita a descrição 
ele fatos criminosos que teriam a participação do Senhor Presidente 
da R~pública .. 

A peça Inauqural descreve que o Senhor 
Presidente da República, de forma direta e indireta, usufruiu ele um 
valor aproximado de 6 milhões e 500 mil d61ares oriundos do 
denominado "Esquema PC", através de depósitos, transferências ou 
pagamentos efetuados, seja pelas empresas de Paulo Cesar Farias (EPC 
e Brasil Jet), seja pelos denominacios "fantasmas". A Denúncia traz â 
descrição a forma pela qual se deu a compra do Fiat-Elba do Senhor 
presidente da República : cheque administrativo de um "fantasma" -
José Carlos Bonfim. 

Estão na Proposta Acusat6ria e estao no 
Relat6rio da CPI todos os elementos descritivos e informativos 
necessários, tais como contas bancárias, cheques, laudos 
grafo16gicos, etc. 

A Denúncia descreve, ainda, que o Senhor 
Presidente da RepÜbl[ca dirigiu-se· à Nação negando que suas despesas 
pessoais fossem pagas por terceiros. Anexa a mencionacia Peça o teor 
completo do referido pronunciamento, juntamente com as declarações. 
também lidas pelo Senhor Presidente, do Sr. Cláudio Vieira c da Sra. 
Ana Acioli Gomes de Melo. Mas traz, também, a De.núncia a descrição, 
como a prova produzida no boj o da CPI, que tais despesas eram pagas 
pelo esquema PC. 

A Denúncia narra a forma pela qual o sr. 
Paulo Cesar Farias traficou influência dentr.o do qoverno do Senhor 
Presidente da República, com ciência ele dois de seus Ministros -
ozires silva e M2Í.rcos coimbra (leia-se o depoimento do Sr. Motta 
Veiqa, referido a fls. 70/7l do Relat6rio da CPI) . 

A Denúncia, portanto, atende ao requisito 
legal e à abalizada doutrina, quando esta afirma que, lIeom.o nc.rraç:.io, 
a peça. inicia~ 4eve ser sucinta, limitando-o$ a apontar &3 
circun8t4ncia.a necellllÁriall à oonfiguração do dolito. com c. referência 
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.peDla. a ta.tõ. ac ••• órios, que possam infl.uir n •••• caracteri:aç4o .. E 
não ú na d,aD:UDcia., nem. na queilta, que s. devem fazer as dOllODstraç::õa. 
da r •• ponsabi1idada do réu; dava reservar-se isso para a apreciação 
tinal. da. prova, quand.o sa eoncretiza (ou não) o pedido 40 condenação" 
(EDUARDO ESPINOLA FILHO, Cóci. de Proc. Penal Ano'eado, velo I, pago 
4l8, 5a. ed., Rio). 

Não assiste razão à Defesa, portanto, ao 
alegar que a "don6ncia ••• fund.a-se 
conj.otura ....... (fls. la, item 19). 

mera,:! :lupaaiço •• o 

5 .. 2.1.2. Da. Classiticacrio doa Crim .... 

5.2.1.2 .. 1. Da Vigência da Lei nQ 1..079. 

Antes da apreciação deste requisito, impõe-se a 
análise do argumento aduzido pela Defesa do Senhor Presidente da 
Rep1lblica e pelo Cepo Rober'Co Jefferson, relativo a inexistência de 
previsão legal. 

Aduzem que, pelo menos, os arts. 8 Q e 9 Q da Lei 
nQ 1079/50 I e que definem os crimes de responsabilidade contra a 
segurança interna elo pais e contra a probidade da administraç.1o, não 

encontravam mais em vigor quando da promulgação das Consti tuiçOes 
de 1967, 1969 e 1988. 

Sustentam, com base em parecer do eminente Prof. 
MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, que a Emenda Constitucional à 
constituição de 1946, de n Q 4, consisten1:e Ato Adicional que 
instituiu o sistema Parlamentar de Governo, de 02 de setembro de 
1961, havia derrogado a Lei 1.079. 

Estas são as linhas gerais do argumento: 

a) que, o princ~io da reserva legal do art. 51:1, 
XXXIX, da Constituiçáo prescreve que "não há crime sem lei Anterior 
que o defina, nem pena sem prévia colrlnaç.io leqa.l"; 

b) que a constituição de 1946, em seu art. 89, 
previa como crime de responsabilidade "os atos do Presidente da 
Repú:blica quo atentarem contra li. constituiçÃO Federal 8, 

•• peoialm.ente, contra ": a existência da UniAo; o livre exercicio dos 
Poderes da União e dos Estados; o exercicio dos direitos po11ticos, 

individuais e sociais; a segurança interna do pais; a prob~f.ctã· 
administração; a lei orçamentária; a guarda e o legál emprego 40s 
dinheiros públicos; e o cumprimento das decisóes judiciárias. Previa 
o parágrafo único que "e •• es crimes serão definidos em lei especial, 
que estabelecerá aos norma.s ele processo e julga.mento"; 

c) que a Lei nO 1. 079, editada em 10 de abril de 
1950, nos oito Capitulos do TItulo I de sua primeira pane, definiu 
os crimes elencados pela constituição, e reservou sua segunda parte 
para as regras processuais; 

d) que o Ato Adicional de 1961, em seu art. 5 Q , 

estabeleceu serem crimes "os atos do Presidente da aepública quo 
atentarem contra li. Constitui9á,o Federzü o, espeeialm.ente, contrall: a 
existência da UniAo; o livre exercicio de qualquer dos Poderes 
consti tucionais da União ou dos Estados; o exercicio dos poderes 
pollticos , individuais e sociais; e, a segurança interna do Pais. 
Este ato, além de ter dado outra redação, suprimiu a mençSo à 

probidade da administração, à lei orçamentária, à guarda e o legal 
empreqo dos dinheiros pÜblicos e ao cumprimento das decisões 
judiciárias, pelo que, no dizer do eminente Deputado, "perdoram 
efie_eia os ca};litulos da Lei" que tratavam de tais matérias (fls. 
217) i 

e) que a Emenda Constitucional nQ 6, de 23 de 
janeiro de 1963, aprovada em decorrência do plebiscito de 06 de 
janeiro do mesmo ano, revogou a Emenda Constitucional n Q 4 e 

restabeleceu "o sistema presidencial de governo illstituido pela 
constituiçã.o Federa.l da 1946, :uüvo o disposto no sou aort~ 61", pelo 
qual o Vice-Presiden'CG da Repüblica exercia as funçóes do Presidente 
do Senado Federal, tendo dado nova redação ao §l Q do art.79 que 

tratava da sucessAo do Presidente da República em caso de impedilllento 
ou vaga; 

f) que a Lei de Introduçâo ao Código Civil, no § 

3a de seu art. 2 Q , dispõe que, "salvo disposição em. contrário, a loi 

revoga.da não se rastaura por haver a l.i revoqadora perdidO a 
viginciall

; 

q) que assim, a repristinaçAo .operadã"lrr11á 
Emenda Constitucional nQ 6/63 se circunscreve ao Direitlo 
constitucional de 1946 e não às normas infraconstitucionais revogadas 
pelo Ato de 1961, pois tal repristinação somente se daria 

houvesse, na norma de 1963, disposição expressa nesse senti,do. 

Com essas premissas, conclui o eminente 
parlamentar, corroborado pela Defesa, pelo não recebimento da 
Denüncia "pois nã.o existe lei anterior que tipifique orime de 
r •• ponaa:bili4a.de ou que oatabelo9a norma para proce.ao e jul.qaJUDto 
do Pr •• idente da Rep1l.:blioa" (fls. 22·8, letra b), uma vez que lia. 
definição do. crime. do r •• ponsa:bilid.ade .... á incom.p1e~ no direito 
viqonta. Ela exi=t., por força da reoepção da Lei nA 1.079/50, quanto 
àa matérias dos incisos I, II (parcialmente), III a IV ..... Ela 
inexista quanto à mat6ria doa incisos V, VX, VIX a VIXI .... n (fls. 
219) . 

O Relator nã.o se alinha a essa posiçã.o, posto 
extrair ela, das premissas elencad.as, conclusAo nã.o autorizada. 

Em primeiro luqar, n40 é correto af irmar que o 
Ato Adicional de 1961 tenha revogado a Lei n Q 1079 quanto à definiç!o 
dos crimes de responsabilidade do Presidente da Repllblica, relativos 
à probidade da administração, à lei orçamentária. à guarda e leqal 
emprego dos dinheiros pÜblicos, e ao cumprimen't.o das decisões 
jUdiciais. 

É preciso observar que os Tex'Cos de 1946 (art. 
89), de 1961 (art. SQ), de 1967 (art. 84), de 1969 (art. 82) e de 
1988 (art_ 85), invariavelmente, enunciaram o caput de seus artic;os 
da forma seguinte: "840 crime. de responsabilidade 0= ATOS DO 
PRESIl):e:!rtE: DA aEPtrBLICA QUE AT:e:!rtEH CONTRA A CONSTITUIçio ]'EDER.AL E, 
ESP!!C.l:.ALHEli'tE, CONTRA:", para após fazer o elenco contidos nos 

incisos. 

Ressalte-se· que, em todas elas, a definiçcS.o 

básica recai na frase "atos que a.tantem contra a constituição 
Pederallt • Após isso, todas elas passam a elenear seus incisos, 
precedidos, estes. da expressão "especia.lmente contra". 

o advérbio "especialmente" está a indicar que o 

elenco constitucional é meramente exemplificativo, pois o que o texto 
constitucional determina à lei é a def.iniçáo dos i11citos que 
constituam atos atentatórios à ConstituiçAo. Os incisos enumeram 
hipóteses que a lei não pode deixar de tratar, mas não determinam que 
a lei somente deva tratar das enunciadas hipóteses. 

Estamos, portanto, perante incisos de natureza 
exemplificativa e nã.o taxativa, pelo que a lei infraconstitucional, 
ao promover a definição dos crimes, pod.erá tratar de outros atos 
atentat6rios à constituição ná.o referidos nos incisos. 

Assim, considerando a natureza exemplificativa e 
obrigatória dos mencionados incisos, conclui-se que o Texto de 1961 

não importou na revogação da Lei de 1950_ 

o que fez a norma de 1961 foi não obrigar o 
legislador ordinário a descrever crimes d.e responsabilidade além dos 
quatro incisos que manteve (existência da. União; livre exerc1cio de 
qualquer dos Poderes da União e dos Estados; exerc1cio dos poderes 
politicos, individuais e sociais; e a segurança. interna do pa1s), 
tudo porque haviam sido introduzida restrições de funções do 
Presidente da Repllblica. O personagem central da administraç&o 
passara a ser o chefe do Gabinete de Ministros. 

No entanto, não se pode afirmar que o Presidente 
da República, como Chefe de Estado, n!o estaria isent~ de 
responsabilidade nos casos em que ele atentasse contra a probidade da 

administração, procedendo de mocio incompativel com a dignidade, a 
honra e o decoro do cargo (art. 9 Q, nO 7, da Lti!:i n Q 1079). 

Na.o houve, portanto, revogação da Lei n" 1. 079 
pela Emenda Parlamentarista de 1961. 

No entanto, mesmo que tivesse havido a alegacia 
revogação, a repristinação ter-se;-ia operado por força da emenda de 
i963-, como passaremos a demonstrar. 

O art. 25 do Ato Adicional de 1961 estabelecia 
que "lai .... pOderá dispor !lobra a. realizaçÃO c1e ple:biscito que 

decida da manutenção do sistema. parlamentar ou· VOLTA AO SUTEHA 
PRESIDENCIAL, devon40, ·em tai hip6te.e, fazer-se a consulta 



plebiscitária novo m •••• anta. 40 termo 40 atual pariodb 
pro.ido.Deial. ti • 

Em 16 de setembro ,d.e 1992, a Lei Complementar n Q 

2 determinou, em seu art.. 21l, que li a Eman4a. constitucional nSl " ...... 
•• rá submetida a 'reterendum' popular no dia 05 c1a janeiro d.a 1953". 
A pr6pria 1.ei determinou, ainda, que, dentro de 9 O dias após a 
proclamação do resultado do plebiscito, o congresso deveria organizar 
o sistema de governo na. base da opção decorrente da consulta. Fixou, 
também, que "terminado •••• prazo, :aa não •• ti ver promulqad.a .. ..on4a 
revisora do p.rl ..... ntarislIlo ou instituid.ora do pr •• idancialialllo, 
continuará tuIl viqor 11. EIIenda constitucional na ., de 2 de .• atambrc do 
1961, ou voltará li. viqorar, em sua plenitude, a Constituição Fadaral 
do 19.6, contorme o resultado da consulta popularll • 

Realizada o plebiscito, foi promulgada, em 23 de 
janeiro de 1963, a Emenda n Q 6, in verbis : 

Art. 19 - pica revoqada li, ElII a nc!lI, 

Constitucional n g 4 • REBTADELECXDO O BISTEH~ 
PRESIDEUCnu. DE GOVElUlO INSTX'l'UtDO PELA ,COIISTITUXçS.O 

rEDERAL DE 1946, salvo o disposto no seu art. 61. 

Desta forma, a Emenda reeonstituiu, não s6 os 
artigos presidencialistas da Constituiç.!.o de 1946, mas, isto sim, o 
"siste.a pre.idencial de governo" institu1do pela referida 
Constitu·içâo. 

Ora, o Pro f TtRt5IO SAMPAIO FERRAZ, hoje 
Procurador Geral da Fazenda Nacional, afirma que lia palavra sistema, 
etillloloqicamODta do greqo syat_, prova de syn-istemi e siqnifica o 

composto, o cOJUltru1do •• Na llua siqnificação mais ertelUlla, o conceito 
aludia, da modo geral, i. id6ia de uma totalidade construiu, composta 
de várias partes. O uso poaterior confiqurou, porém. , uma co.preensão 
mais r •• trita. Conservando li. conotação oriqinária de conqlolllerado, a 
ola aqraqou-se o sentido e.pecifico de ordem, de orqani:z:ação" 
(CoRceito de sistema no Direito, pago 9, RT 1976). 

A contrario sensu, se verdadeira fosse a tese do 
eminente Deputado, esbarrar1amos no absurdo de considerar toda a 
legislação infraconstitucional, que se referisse ao presidente da 
República como chefe do Poder Executivo, como revogada, posto ter 
sido tal função transferida ao Primeiro Ministro. s6 a recepçãc 
evita o caos. 

De resto, outro nâo é o juizo do Senhor 
Procurador Geral da República, em seu parecer ao Mandado de Segurança 
impetrado, sobre o tema, junto ao Suprem.o Tribunal Federal (itens 70 

a 79). 

5.2.1..2.2. Da Classi~icação. 

Sobre o tema, TOURINHO FILHO ensina que lia 

classificação do crime exiqida pelo art .. "'1 do c64igo de proce •• o 
P.na~ nada mais ó senão a indicação do disposi ti vo loqal que descreve 
o ta.to criminoso" (ob.cit., vol.. 1, pago 298). 

Ora, a Denúncia descreveu condutas do senhor 
Presidente da República e as classificou nos arts_ 8'1, nQ 7, e 9Q, ng 
7, ambos da Lei n Q 1.079/50, que dispõem. : 

classificação: 

"Art .. aR si.o crime. contra. li. seguranÇA interna do 
pais: 

- permitir, de forma oxprosaa ou tácitA, 4 
iMração do lei federal de ordem pública; 

Art. 951 sã.o crimes de rosponsabilidade contra a 
probidade na administração 

7 - procoder do modo incompativel com a 
dignidade, a honra e o decoro 40 carqo. 11 

A Impos~a Acusat6ria procedeu à seguinte 

a) a mentira, como hip6tese de crime contra 

a probidade na administração, por constituir-se em procedimen~o 
incompatlvel com a honra do cargo (fls. 10 e 13); 

b) o "recebimento do vantagons indevidas", 
lia. de.ordem e imodoração de vida ll e a "ligação com pessoa:! 
do.one.tas" I como hipóteses de crime contra a probidade na 
administração, por constitu1rem-se em procedimentos ineompat1veis com 
o "decoro" e a Jldiquic1ad." exiq1veis para o exerclcio do cargo (fls. 
13 e 14); 
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c) a IIqrave omissãoll quanto ao uraceaento 
injustirieado da vultoaaa quantia. por meio de correntistas 
I fant ...... ti e quanto ao IIt='-f.:l.co de in:f1ullnci. exercido por Paulo 
Ca.ar Pari •• ", como hip6teses de crimes contra a sequrança iritorna do 
Pals, por configurarem conduta que, expressa ou tacitamente 
permitiu a infração de lei federal de ordam púb1ica, a sabe;: art: 
SQ, I e VIII da Lei n Q 8.027/90; art. 117, IX e XII, da Lei nQ 

8.112/90 (fls. 15, 1Q paráqrafo, e 16, 1l1timo parágrafo). 

Estão, portanto, os fatos devidamente de.critos e 
classif icados, com a indicação das normas legais pertinentes. 

No entanto, mesma que assim não fosse, ainda 
assim a oenúncia deveria ser admitida. 

JOSÉ FREDERICO MARQUES doutrina: 
11 ••• irreievante, para isso, é que a 

clas.ificação do ermo e.teja exata e certa. O por~.ito 
enquadramento d.a espécie, na. norma. legais que sobre 
aia incidam fi tare:fa do JlUl.giatrado: • narra m1hi ~actum, 
dabo tibi jus I". (in Elementos, voL IZ/158) ~ 

Ou, como quer ESPINOLA FILHO, "não im.pode o 
reco.bim.ento da denúncia ou queixa o não ajustuaanto do :fato imputado, 
como o caracteriza A narração feita, ao artigo da lei penal, GJII. que 

•• c-la.sirica o crime ••• " (ob. cito pag. 426, l Q vol.). 

Tudo isto porque, no dizer de DAMÁSIO E. OE 
JESUS, rem.e1:endo-se ao Supremo Tribunal Federal, "o réu .e defonde da 
imputação da crime contida !UI. danÜD.cia, não do artigo da lei referido 

pala. acusação 11 (C6d: de Proc~ penal Anotado, fls. 38, sar~ 
ed.). l 

5.2.1..3. Da. demais condiçõo •• 

A Denúncia, sem dúvida alguma, qualifica c 
acusado, na medida em que o individualiza, no ex6rclio da inicial, 
como sendo o Senhor Presidente da República, FERNANDO AFFONSO COLLOR 
DE MELLO. 

Traz, também, um rol de testemunhas, além dos 
elemen't.os de prova carreados pela CPI. 

Por fim, não incide nos vi cios elencados no art. 
43 do C6digo de Processo Penal, "in verbisu: 

l'Art. 43. A denOneia ou queixa será 
rej ei tacSa qwmc10 

I o rato narracSo evidente.enta nÃo 
constituir crime; 

Ir já e.tiver extinta li. punibilidade, 
pola prescrição ou outra causa: 

IXI for manifesta a ileqitimidade da. 
parte ou faltar condição exigida pala lei para o 
ezercicio da 4ção pOlulL1. li 

A Denúncia atribui ao Senhor Presidente da 
República o fato de ter mentido à Naç&o com relação ao pagamento de 
suas despesas pessoais; o fato de ter percebidO vantagens indevidas; 
o fato de ter-se omitido na repressão ao tráfico de influência 
exercido pelo Sr. Paulo Cesar Farias, permitindo a infração de lei 
federal de ordem pública. 

Des'Ca forma e neste foro de admissão da denúncia 
e de autorização para a instauração do proces~o e do julgamento, 

compete, exclusivamente, indaqar se os fatos narrados constit:u~-se 
ou podem. constituir-se, em tese, em crimes de responsabilidade. 

O C6digo de Processo Penal somen1:e autoriza a 
rejeição da denúncia se o fato narrado, "evidentemente", nAo· 
constituir crime. 

No caso em tela; como f ieou sObej amente 
demonstrac:lo na análise da Denúncia, essa hip6tese ntio se verifica. 

Observe-se que a Denúncia, ao descrever as 
circunstancias que cercaram a manifestação do Senhor Presidente da 
Repllblica à Naç.1o, bem como a percepção de vantagens indevidas, 
increpou-lhe conduta incompatlvel com a honra, a dignidade e o 
decoro, indispensáveis ao exerc1cio do carqo de primeiro manclatario 
da Nação. 
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Não ó evidente que os fatos e as circunsta.ncias
trazidas pela Den\Íncia não sejam crimes. 

polo contrário, em tese, configuram-se e 
adentram-se nas hip6teses legais elencacias pela Oen\Íncia. 

o mesmo se dá no que se refere à omissão, posto 
que as leis descumpridas constituem-se em normas de ordem pllblica, 
porque t:aatam da organização do Estado o de suas relações cOm a 
administração pübl.ica. 

Por outro lado, são os denunciantes cidadãos 
brasileiros, tendo accs'Cado à inicial clocumentos comprobatórios desta 
condição, pelo que são legitimados ativos para o oferecimen't:o da 
peça, a teor do art. 14 da Lei n Q 1.079/50, que permite na qualquer 
cidadi.o denUlloiar o Presidente da República ••• ". 

Neste aspecto labora, também, em equ1voco a 
defesa formulaà.a, quando susten:ta que a leqitimação ativa é privativa 
do Ministério Püblico (fls. 17, item V). 

o chamado processo de "impeachment" lonqe está de 
const;ituir-se numa aç:ão penal. pübl.ica, cuja titularidade, à luz do 
ordenamento constitucional, é, com exclusividacie, do Ministério 

Püblico. 

Tra:ca-se, isto sim, de um instituto de natureza 
constitucional, com feições absolutamen't.e distintas da ação penal 
pllblica, dedut1val esta apenas perante os 6rqãos do Poder Judiciário. 

Toda a ação penal repousa na pretenslo da 
aplicação de uma sanção criminal. 

No processo po11tico do impedimento, a pretensão 
exaure-se na destituição do titular do mandato. Ou, como adverte 
GONZALEZ CALDERON, o lIobjetivo do juizo político n&o fi o c ... tiqo da 
pessoa del.inqüente, senão a proteção dos int.r..... públicos contra o 
periqo ou ofensa pelo abuso do poder oficial., neqliq6ncia no 
cum.primento do dever ou con4uta incompatível com a c1iqnidade 40 
carqo" (cit. p. Paulo Brossarci, in "O Impeachment ll , 2a. ed~, p. 78). 

A legitimidade dos cidadãos para a iniciativa do 
processo de ti impeachment" insere-se nos contornos constitucionais da 
soberania popular, ou, no dizer de PONTES DE MIRANDA, aocorre do 
princ1.pio da ndcmunaiabili4ade popul.ar" (Cmts. à Conat. de. 1967, tomo 
III, p. 355, JII. ed., Forense). 

Ademais, JOst AFONSO DA SILVA não deixa margem a 
ddvidas de que, nes.ses processos, na acuaa9ão poeSe ser articulada por 
qual.quer brasileiro perante a cb.a:ra doa Deputados" (curso, paq. 478, 
811 ed., 1992). 

Sustenta, ainda, a Defesa, sem 't.ecnicidade 
alguma, a incompetància da Câmara dos Deputados para o prévio 
processamento da Denúncia. Afirma que "deveria a denüneia • ~. 
eEKlereyar-se ao Senac10 Federal" (fls. 16, item 29), por ser deste a 
atribuição constitucional de processar e julqar. 

O Ministro PAULO BROSSAlU) ensina, por todos, que 
a C:lmara dos Deputados ou lidá eur!Jo à. d.Gn.Ül1eia a ela roqularm.nte 
apresenta4a. ou determina seu arquivamento ••• 1' (o.c~, pago 9, n. 8e). 

Não h~ que se estabelecer analogia entre a 
disciplina do processo de infrações comuns e o processo de crime de 
responsabilidade~. 

No primeiro, a Denúncia é ofereciciâ perante o 
Supremo Tribunal Federal, que pede autorizaçao à Câmara dos 
Deputados ~ O recebimento da denüncia é da competência do 6rq5.0 de 
cüpula do Poder Judiciário, u:: vi do S 11:1, inciso I, do art~ 86~ 

Nos crimes de responsabilidade, o recebimento da 
denúncia ã da compqtência da Camara do Deputaàos, que autoriza, ou 
não, a instauração do processo perante o Senado Federal (art. 86, S 

11:1, II). 

Esta autorização, no dizer do Ministro PAULO 
BROSSARD, "6 requisito neoessário à instaura9i.o do proce.ao a, uma. 
vez concedida, sua instaurayão é irreousável ••• IINão cabe ao senad.o", 
esclarece José Afonso da Silva,udecidir se instaura ou não o 
proc.auao. QWlmd.o o tG%to do art. 86 di: que, al9m.itida a aCUlUlção per 
doia terços ·da c&mara, será. o presid.nt. suma.tido a julqamento 
perante o Senado :u.dera.~ nos crime. d.e responsabilidade, do deiza a 
eate possibilidade de emitill:' juizo de conv.niência c1e instaurar ou 
do o proo •• so, pois qg.. ess. juizo de adm1 •• :ibilic1ade res:oq. à ,sua 
oompetência. e já. fora feito por quea cGia" (o.c., paq. la). 

Ademais, a Denúncia atende nos requisitos 
especificos do art. 1.6 da mesma lei: veio com firmas reconhecidas, 
acompanhada de documentos que a comprovam e com o rol do testemunhas. 

Crê o Relator que a Denúncia atende às 
recomendações, quanto ao aspecto juridico, do Prof. TOORINHO FILHO: 

"Para que seja po.sivel o e:ercicio do 4ireito de 
&96.0 penal, é indispensável haja, noa autos 40 
inquérito ou nas pe9as de informação ou na 
repre.enta9io, elcDlumtos sérios. idôneos, a l!lCtfjUU q".J0 
houve WIUl in:fra9i.o pOD.a~, o indicios, maiD r;.u aCl::;~,,1 

rasoáveis, 4e que seu autor foi a pe.soa ~:.~:cc:"164- no 
procedimento inform.ativo ou nos el ~.~ ,,::.":.:::- C.o 

convicção" • 
(processo penal, 1978, 'i _ 1/4.lJ.'':;-1) 

5.2.2. Da conveniincia e da Oport<".:..l.d.6.Zo!J.~~ dl.O. 
:Instaura9áo dO Proco.ao de Impedimento. 

Transpostas as questões jur1dicas relativas a 
admissibilidade da den11ncia, necessário o enfrentamento das questões 
pol1.ticas involucradas no presente procedimento. 

O Prof. SAMPAIO 06RIA, discorrendo sobre o impeachlnent 
na viqência da Constituição de 1946, afirmava, em relação ao então 
juizo ao procedência da acusação; 

" ••• & decl.a.ração 4e proceetenoia ou i.m.proceet4Dcia 
da aou.a9i.o, á discricionário. N40 é o imporativo 4a 
lei o que deoid,. Mas a. conveniência aos interê.... 4a 
Nação, li. oportunid.ad.e da deposiçi.o, ainda que merecida. 
Entre o mal 4a perma.nància ne carqo de quem. tanto mal 
causou e pOderá repeti-lo, a~ám do eze.p~o 4a 
1mpunidade, o o ma~ da deposição, nlUll.a atmosS:era social 
e politica carreqada de 6dios, aind.a. que culpado o 
pre.id.ente, pod.erá a C4u.ra doa Deputa40s isent4-lo do 
julqULGUlto , dando por improcedente a. a.euaa.Çláo. 

Ni.to consiste o elemento essencialmente po1.1t1co 
do proce.ao 4e impedimento. n 

(in Dir. Consto vol. J, pags. J88/J89, 1960) 

No caso em tela, a negativa da Camara dos Deputados 
não contribuirá para a superaçao da crise pol1.tica. 

Abstraidos os rasgos emocionais e o destempero das 
paixões, posto constituirem-se em componentes inadequados à 
singularidade do momento, impõe-se uma profunda e serena reflexSo a 
raspei to das conseqüências dos votos que a seguir serão emitidos. 

Aliás, é dif1cil identificar ao longo da hist6ria do 
Parlamento brasileiro algum momento em que repousasse sobre a Camara 
dos Deputados tamanha carqa de responsabilidade. 

Note-se que a matéria posta em apreciaçSo em muito 
extrapola os limites da simples qualificaçso jur1dica desta ou 
daquela conduta, deste ou daquele personagem. O tema diz respeito 
também. a uma crise po11tica de sérios contornos, e que tem conduzido 
o Pa1.s a uma paralisia asfixiante. 

Acima dos partidOS po11ticos, acima das facções, acima 
dos segmentos, e muito acima de interesses individuais ou mesmo 
corporativos, posta-se a questâo atinente à capacidade do Parlamento 
para a satisfat6ria superação das crises po11ticas. 

Mesmo que se conceba a afirmação como um doqm.a ou um 
mito dos reqimes democráticos, é inquestionável que a C4mara dos 
Deputados desempenha - ou deve desempenhar - o delicado papel cie 
repositório das qrancies expectativas e das grandes aspirações de toda 
a NaçSo. Talvez, porisso mesmo, a sintetize t.s.o fielmente, ~om toda 
sua grandeza, com todas as suas contradições, com todos os seus 
contrastes e, porque não, com todas as suas vicissitudes. 

Aqui está, bem ou mal, a sintese da Nação. E, sendo 
s1ntese, tem de refletir a vontade do todo. Sob pena de não ser 
s1ntese. E de, em não sendo s1ntese, ser absolutamente nada. 

Até mesmo a mais insuspeita isenção de um magistrado _ 
nAo exigivel do Relator cie uma Comissão parlamentar - não poderia 
torná.-lo alheio à realidade que se espraia pelo Pa1s. 

No inicio, com as revelações feitas por um familiar do 
Senhor Presidente da República, foi a perplexidade. 



A partir dal, num séquito espantoso de denúncias, 
desmentidos e comprovaçOes, a Nação passou a experimentar um novo 
sentimento: o que era perplexidade transformou-se em indignação. 

Indignação que vem assumindo feiç6es de revolta. 
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~de cargo de confiança do Sanhor Presidente da República; são palavras 
do Sr. Ministro da Justiça Célio Borja, de extraordinários seryiços 
prestados ao Pais no ámbito dos Três Poderes da Repüblica (entrevista 
ao CORREIO BRAZILIENSE, edição de 20.09.92, pág. 4). 

Assim, também sob foros de conveniénçia e 

A indignaça.o é com os fatos. oportunidade, imp6e-se a autorização para a insta.uraçáo do processo 

de impedimento. 
A revolta é com a truculência utilizada para ocultá

los. Ou, quem sabe, com os expedientes empregados para a consagração 
da impunidade_ 

Define-se como "manobra politica" a especificação dps 
responsabilidacles. Como.se art1f ices desta manobra f ossem a P011cia 
Federal, o MM. Juiz titular da 911 Vara Federal e até mesmo S.Exa. c 
Procurador Geral da Repüblica, posto que todos, na esfera de suas 
atribuições ou competências, ao examinarem provas e peças 
informativas, concluiram existirem indicios do envolvimento do Senhor 
Presidente da República nos fatos noticiados. 

Rotula-se o presente procedimp.nto de "go~p."". 

Invocam-se os 35 milhões de votos_ 

Bendito o golpe em que seu espectro se exaure na fiel 
observiS.ncia de comandos constitucionais! 

Maldi ta a democracia em que o voto popular possa 
constituir-se em cidadela da impunidade! 

A Nação mais do c;;ue reclama, exige· uma resposta, mesmo 
que lhe esteja a assolar um indisfarçável sentimento de ceticismo e 

de incredulidade. 

Resposta para as suspeitas fundadas de desmand.os, de 
desatinos, de deslizes éticos sem precedentes na história 
republicana _ 

Resposta para a falta de postura, para o descontrole 

emocional que se revela no triste cenário em que o principal 
personaqem vitupera a honorabilidade, insulta a imprensa e menospreza 

a inteligência nacional. 

Resposta para a mentira, que faz lembrar a fatalidade 
da máxima de SILVIO PELLICO: "Quem mente, mes.o que não seja 
d •• coberto, tem o clUltiqo 0IIl si me.mo; o~. sente que está fa~tand.o 4 
um elever o SG eleqrac1a1l CChi mente, se anche non viene scorr;teto, ha la 
punizione in si medes imo ; eqli sente che tradisce un dovere e si 
degrada) _ 

Ademais, a autorização por parte da Câmara dos 
Deputados para a instauração de processo contra o Senhor Presidente 

da Repüblica, pela prática de crime de responsabilidade, viabilizká 
a SUA Excelência o enfrentamento do mérito da acusação que se lhe 
imputa~ 

Somente com o processo instaurado, com a conseqüente 
configuração do contradit6rio, ver-se-á o Senhor Presidente da 
Repllblica em condiç6es adequadas e no foro constitucionalmente 

apropriado - o Senado Federal - para o exerci cio d~ direito de 
defesa~ E, oxalá, ali consiga responder satisfatoriamente ao senado.e 
à Nação, já que até agora, em vez de faz.ê-lo (embora dispondo de 
poderosos insuumentos para tanto), preferiu enveredar por caminhos 
incompat1veis com a respeitabilidade do cargo que ocupa. 

portanto, a autorização para a instauração de processo 
contra o Senhor Presidente da Rep'llblica pela prática de c;-imo de 
responsabilidade. mais do que uma conveniência política, constitui-se 
num imperativo ético. 

Para que se resgate a credibilidade nas instituições~\ 

Para que se estirpe do seio da sociedade a impunidade. 

Para que cesse li. ameaça de inçovernabil.idade_ 

Para sermos respeitados no concerto geral das naçoes. 

Não é de nenhum opositor a ~úcida advertência: "0 

probl._ ó quo o Paia não suportará., em hip6t.~"""lllqum.a, a idéia de 
quo a viela púb~iCIL continuo a .or vitima' doa _lo. quo cstamo. aqora 
coaeçaD4o a ele.cobrir. Nl.o é possivol. que, postas as coisas à luz 40 
801, não ~. to ••• provielênci •• quanto •• ss .. s coisas .. Eas. é o 
prolt,..... sério que o Pais tu de enfrentar". S3.o palavras de detentor 

6.. CODCLOSÃO E VOTO .. 

Porque a Denúncia preenche as condicõe.s jurídicas e 

pollticas relativas à sua admissibilidade, 

Porque as"" diligências e a oitiva das. testemunhas 
arroladas na Defesa dizem com. o juizo de mérito da acusação - de 

absolvição ou de condenação - e não são pertinentes ao ju1zo 
prefacial de admissibilidade e autorização, 

ConClui o Relator : 

a) pela não. apreciação do requerimen't.o da d.i~iqências 
e de prodiç.5.o de provas, para que o mesmo seja apreciado no Senado 
Federal, forma pela qual a Camara dos Deputados não invade área de 
competência privativa daquela Casa do Congresso Nacional; 

b} pela admissibilidade jurldica e P011tica da 
acusaçao e pela consequente autorização para a instauração, pelo 
Senado Federal, do processo por crime de responsabilidade promovido 
pelo Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenere Machado contra 
o Senhor Presidente da Rep1l.blica, Fernando Affonso Collor de Mello. 

e~ /'t. /~. 
SALA DE REtlNIOES7EM 23 E SE'I'EMBRO DE 1992 

/OEP. =bJ 

PARE~ DA COMISSAo 

A Comissão Especial destinada a dar 
parecer sobre a denúncia contra o Senhor Presidente da 
Rep11blica por crimes de responsabilidade, oferecida pelos 
Senhores Barbosa Lima Sobrinho e' Marcelo Lavanere, em 
reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra o voto do 
Deputado Humberto Souto, pela não apreciação do 
requerimento de diligências e de produção de provas, pela 
admissibilidade jurídica e politlca da acusação e pela 
autorização para instauração, pelo Senado Federal, de 
processo de crime de responsabilidade promovidO pelos 
Senhores Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavanere contra o 
Senhor Presidente da Rep1lblica, Fernando Affonso Collor de 
Mello, nos termos do parecer do Relator. O Deputado Hélio 
Bicudo apresentou voto em separado. Apresentaram 
Declarações de Voto os Deputados Edevaldo Alves da silva, 
Robson Tuma, Maurílio Ferreira Lima e Lazaro Barbosa. O 
Deputado Gastone Righi absteve-se de votar. 

Estiveram presentes os seguintes 
Senhores Deputados: Humberto souto, Joao Almeida, José 
Thomaz Nono, !.azaro Barboza, Manoel Moreira, Maurílio 
Ferreira Lima, Nelson Jobilp., Neuto de conto, Ubiratan 
Aguiar, Zaire Rezende, Edevaldo Alves da Silva, Ibrahim Abi
Ackel, Osvaldo Bender, Miro Teixeira, Vivaldo Barbosa, 
Wil.son Muller, Artur da Tavola, Jackson Pereira, PaUlino 
Cícero de Vasconcellos, Siqmaringa Seixas, Hélio Bicudo, 
José Dirceu, José Genoíno, Jones Santos Neves, Robson 'Tuma, 
José Carlos Sabóia, Luiz Carlos ·HaUly, Aldo Rebelo, Israel 
Pinheiro, Roberto Freire, Sidney de Miguel, Regina Gordilho 
e I:rani Barbosa. 

Sala da Comissão, em 24 de setembro de 1992. 

e 
.. ,--=--

Deputado Gastone 
President 

~
-A. /I. 

putado !lels 
ReI o 





RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA TRAMITAÇÃO DA DENÚNCIA CONTRA O 

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR CRIMES DE 

RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES BARBOSA LIMA SOBRINHO 

E MARCELLO LAVENERE MACHADO. 

Foi protocolada, e recebida, junto a esta Casa, no dia 

12 de setembro de 1992, denúncia formulada pelos cidadãos 

Barbosa Lima Sobrinho e Marcello Lavenere Machado, imputando ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fernando Affonso 

Collor de Mello, a prática de crimes de responsabilidade (art. 

85, IV e V, da Constituição Federal). 

Seguindo o determinado pela Constituição Federal, pela 

Lei n 2 1.079, de 10 de abril de 1950, e pelo Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, foi lida em Plenário a referida 

denúnci.a, bem como eleita Comissão Especial destinada a da.r 

parecer sobre sua admissibilidade. 

Essa Comissão Especial iniciou seus trabalhos em 8 de 

setembro de 1992, e os encerrou em 24 de setembro de 1992, tendo 

aprovado o parecer de seu Relator que, em resumo, acolhia a 

denúncia e admitia a processabilidade da acusação, orientando o 

Plenário desta Casa a conceder autorização ao Senado Federal, 

para que este processe e julgue o Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República. 

Esclareça-se que, nesse interregno, o 

Senhor Presidente da República impetrou mandado 

junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal, na 

Excelentíssimo 

de segurança g 

tentativa de 

impugnar o ato do Presidente desta Câmara dos Deputados que deu 
inicio ao procedimento previsto pela Constituição Federal, pela 
Lei e pelo Regimento Interno. O Excelentissimo Senhor Presidente 
da República logrou êxito em obter ampliação do prazo para que 

apresentasse defesa, em caráter liminar, nada mais conseguindo, 

pois o Colendo Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 

23 de setembro de 1992, ao julgar o mérito da causa, denegou o 

"writ" pleiteado, referendando, assim, o procedimento 

determinado pelo Presidente da Câmara dos Deputados, e seguido 

por esta Casa. 
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o parecer aprovado pela Comissão Especi~l acima citada 

foi lido em Plenário no dia 25 setembro de 1992, e, nos dias 28 

e 29 de setembro de 1992, foi amplamente debatido. Importante 

frisar que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República não 

compareceu à sessão de debates, nem enviou procurador que, em 

seu nome, falasse - o que lhe fora'facultado pelo Presidente da 
Câmara dos Deputados. 

Encerrados os debates, passou-se à votação, tendo esta 

Casa decidido, por 441 (quatrocentos e quarenta e um) votos 

favoráveis, 38 (trinta e oito) contrários, 1 (uma) abstenção e 

23 (vinte e três) ausências I conceder AUTORIZAÇÃO PARA QUE O 

SENADO ,FEDERAL PROCESSE E JULGUE O EXCELENTíSSIMO SENHOR 
, , 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO PELA 

PRÁTICA DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE (arts. 51, li 52, li e 86 

da Constituição Federal). 

O procedimento seguido, sucintamente descrito acima, é 

detalhado exaustivamente no~ documentos abaixo relacionados, que 

passam a fazer parte deste Relatório: 

- Documento nº 01 -

- Documentos nº 02 e 03 -
- Documento n Q 04 -

- Documento nº 05 -

- Documento nº 06 -

- Documento nº 07 -

- Docume~to nº 08 -

- Documento nº 09 -

- Documepto nº 10 -

DENÚNCIA - 01.09.92 

DECLARAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL 
MANIFESTAÇAo DO SR. PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

JORNAL DO BRASIL DE 31.08.92 

(Manifestação do Sr. Preso Rep.) 

ATESTADO MÉDICO - 26.06.92 

CARTA DO BANCESA PARA SRA. ANA 

ACIOLI - 30.06.92 

PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA NO 

BANCESA 

DECLARAÇÃO DO SR. CLÁUDIO VIEIRA À 

IMPRENSA - 30.06.92 

DECLARAÇÃO DA SRA. ANA ACIOLI À 

IMPRENSA - 30.06.92 
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- Documento nº 11 -

- Documento nº 12 -

- Documento n Q 13 

- Documento n Q 14 

Documento nº 15 

Documento n Q 16 

- Documento n Q 17 -

- Documento n Q 18 -

- Documento n Q · 19 -

- Documento n Q 20 -

- Documento n Q 21 -

- Documento n Q 22 -

- Documento n Q 23 -

- Documento n Q 24 -

RELATÓRIO 

PARLAMENTAR 

23.08.92 

DESPACHO 

FINAL DA COMISSÃO 

MISTA DE INQUÉRITO -

PREFACIAL DO SR. 
PRESIDENTE DA cÂMARA DOS DEPUTADOS 

- 1Q.09!92 

ATO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 

ESPECIAL - 03.09.92 

RELAÇÃO DOS INTEGRANTES 

COMISSÃO 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL 

08.09.92 

DA 

ANÚNCIO DO R~TO DE TRAMITAÇÃO 

AVISO NQ 08/92, DO SR. 1 Q 

SECRETÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO SR. SECRETÁRIO-GERAL DA 
PRESID~NCIA 

08.09.92 

DA REPÚBLICA 

MENSAGEM NQ 013/92 AO SR. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA - 08.09.92 

PROTOCOLO DE ENTREGA NO PALÁCIO DO 

PLANALTO - 08.09.92 

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA 

COMISSÃO ESPECIAL - 08.09.92 

OFíCIO NQ 897/P DO SR. PRESIDENTE 

DO STF SOBRE MEDIDA CAUTELAR -

10.09.92 

PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE 

SEGURANÇA - 09.09.92 

ATA DA 2 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

COMISSÃO ESPECIAL - 09.09.92 
AVISO NQ 09/92 DO SR. 1Q 

SECRETÁRIO DA C~~ DOS DEPUTADOS 

AO SR. SECRETÁRIO-GERAL DA 
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- Documento nº 25 -

- Documento nº 26 -

- Documento n Q 27 -

- Documento nº 28 -

- Documento nº 29 -

- Documento nº 30 -

- Documento nº- 31 -

- Documento nº 32 -

- Documento nº 33 -

- Documento nº 34 -

- Documento nº 35 -

- Documento nº 36 -

PRESIDÊNCIA 

11.09.92 

DA REPÚBLICA 

OFíCIO Nº 1362, DO SR. PRESIDENTE 

DA cÂMARA DOS DEPUTADOS AO SR. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL -

11.09.92 

OFíCIO Nº 1363 DO SR. PRESIDENTE 

DA cÂMARA DOS DEPUTADOS AO SR. 

PRESIDENTE DO STF 11. 09.92 

(Informações no Mandado 

Segurança) 
DEFESA DO SR. PRESIDENTE 

REPÚBLICA - 22.09.92 

de 

DA 

DECISÃO DO SUPREMO 'l'RIBUNAL 

FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA 

OFíCIO Nº 965 DO SR. PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

COMUNICANDO DECISÃO SOBRE MANDADO 

DE SEGURANÇA - 24.09.92 

PARECER ADOTADO PELA COMISSÃO 

24.09.92 

AVISO Nº 10/92 E MENSAGEM Nº 15/92 

LEITURA DO PARECER DA COMISSÃO 

ATA SUCINTA DA SESSÃO PLENÁRIA DE 

28.09.92 

FALA DOS SRS. BARBOSA LIMA 

SOBRINHO E MARCELLO LAVENERE NA 

SESSÃO DE 28.09.92 

ATA SUCINTA DA SESSÃO PLENÁRIA DE 

29.09.92 

DECISÃO DO PLENÁRIO 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 



DIÁRIO 
ANO nVll - N'OO2 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
QUlNTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1992 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Diversos n~ 12, de 1992 

SEÇÃO II 

BRASÍLIA - DF 

. Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 

(Art. 52, inciso I da Constituição) 
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TERMO DE RECEBIMENTO 

Recebi, do Presidente da Câmara dos Deputados, o Oficio 

n Q 1388 /92, desta data, instruido com a documentação pertinente, 

através do qual, aquela Casa do Congresso Nacional, nos termos do 

art. 51, I, e à vista do disposto no "caput" do art. 86 da 

Constituição, autoriza 

contra o Presidente da 

o Senado Federal a instaurar processo 

República, Fernando Affonso Collor de 

Mello, por crime de responsabilidade, assim tipificado no art. 85 

da Constituição Federal e na Lei n Q 1079, de 10 de abril de 1950. 

1992, às 

Salão Negro do Congresso Nacional, em 30 de setembro de 

horas. 

nte do Senado Federal--~---

J 

--

I 
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Ata da 193a Sessão, em~ 30 de setembro de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Iram Saraiva 

ÀS 14 HORAS E 30 MINlTTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo C'.ampos 
_ Almir Gabriel - Amir Lando - Antonio Mariz - Beni Ve-
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ras - Chagas Rodrigues - Cid Sabcia de Carvalho - Comi
nho Jorge - Darcy Ribeiro - Dirceu Carnciro - Elcio Álva
res - Esperidião Amin - Francisco Rollemberg - Humberto 
Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Pas
sarinho - João Calmon - João França - João Rocha - losa· 
pllat Marinho - José Eduardo - José Fogaça -' José Richa 
-José Sarney -Júlio Campos -Júnia Marise -Jutahy Maga
lhães - Levy Dias - Lourival Baptista - Márcio Lacerda -
Marco Macie! - Mário Covas - Marluce Pinto - -Mauro Be
nevides - Meira Fi!ho - Moisés Abrão - Nelson Carneiro -
Ney Maranhao - OC2.cir Soar~s - Onofre. Quinan - Pedro 
Simon - Rachid Saldanha DerZI - Ronan TIto - Ruy Bacelar 
_ Teolõn:o Vilela Filho ~Valmir Campelo - Wilson Martins_ 

O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
rre~ença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental. declaro aherta a sessão. 

Sob a proteç~o de Deus. iniciamos nossos trahalhos. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sohre a me
sa, expediente que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte: 

(e)'SGM/P n" L388 

Senhor Presidente. 

BrasHia. 30 de sctemhro de 1992 

Comunicamos a Vossa Excdência que a "C:imara dos De
putados resolveu. em se~são realizaúa no dia 2lJ úe ~ctcmhro 
corrente. autorizar o Senado Federal a in~tallrar processo con
tra o Excclentíssimo Senhllr PrL'sidente da Repúhlica Fernan
do Affonso Collor de Mello. por crime de responsahilidade. 
admitindo a ~cusação nos termos da denúncia oferecida pelos 
cidad;1os Baroosa Uma Sohrinho e Marcello Lavenere Macha
do, mediante o voto favof,ível de 441 (quatrocentos c quan:nta 
e um) dos seus memhros. registrando-se. amda. 3H (trinta 
e oito) votos contrárips 1. (uma) ahstençiio e 23 (vinte e três) 
ausências. 

Encaminhamos, assim. a Vossa Excelência. a denúncia 
_ recehida. acompanhada dos documentos a ela anexada e de 

relatório circunstanciado de sua tramitação nesta Casa. para 
fim do dispo:;1O no inciso I. do art. 52 da Constituição Fedcêll. 

I~sen Pinheiro. Presitlente. (;enésio Bernardino, 1" Vice
Presidente - \-Valdir Pires • 2" Vice-Presidente - Inocêncio 
Oliveira, I" Secretário - Etevaldo Nogueira, '2" Secretário 
- Cunha Bueno, 3" Secret,írio - Max Rdsenmann. 4" Secre-
~~. . 

C) Ol' documento" artexo!i ao ofício "icnio publlCddos em suplemento à presente odição. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expedien
te lido será puhlica(!o·. a fim de quc possa produzir os devidos 
e legais efeitos. . 

Sras. e Srs. Senadores. em obediência ao disposto no 
art. 380. alínea "b". do Rt.:gimento Interno. será procedida 
agora a eleição da Comiss<1o Especial incumbida da instrução 
do processo a ser instaurado contra o Senhor Presidente da 
República, pela prática d..: crime de responsahilidade. tendo 
em vista o recebimento da necessária autorização da Câmara 
dos Deputados. que acaha de ser lida pelo Sr. lu-Secretário. 

A eleição se processará atra vés de chapa única. elaborada 
em consonância com as indicações das lideranças partidárias 
com assento no Senado Federal, obedecida a proporcionlJ-

lidade dos Partidos políticos, de maneira a dela participarem 
todos os referidos Partidos. 

As cédulas para a votaç;io estão à disposição dos Srs. 
Senadores ao lado da -urna colocada no plenário. Os Srs. 
Senadores votarão ao serem chamados pelo Sr. 19-5ecretário. 

A Presidência irá suspender a sessão por alguns minutos, 
a fim de que os nohres Srs. Senadores possam munir~se das 
cédulas. 

Está suspensa a sessão pelo prazo de cinco minutos. 

(Suspensa às J 4h46min. a sessão é reaberta às 14M8 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está rea
berta a sessão. 

A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram 
nos seus respectivos gahinetes.· ou em outras d<!pcndências 
do Senado Federal. que venham imediatamente ao plenário, 
porque dentro de dois minutos se iniciará a votação para 
a formação da Comissão Especial, de conformidade com 
as indicações das lideranças. em chapa que se encontra ao 
lado da urna, no plenário da Casa. 

É um apelo que transmi.to, neste instante, a todos os 
Srs. Senadores: que v~llham dos seus gabinetes ao plenáiio 
da Casa, a fim de que possam exercitar o seu direito de voto_ 
Portanto. os Srs. Senadores devem vir ao plenário nes'te mo
mento. 

O Sr. l"-Secretário vai processar a chamada a partir deste 
momento. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SEGUiN
TES SRS. SENADORES: 

Jutahy Magalhães 
Josaphat Marinho 
Cid Sabóia de Carvalho 
Mauro Bcnt:vídes 
Beni Veras 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Valmir Campelo 
Jtlão Calmon 
Eleio Alvares 
.Irapuan Costa Júnior 
Iram Saraiva 
Onofre Quinan 
Alexandre Costa 
Magno Bacelar 
Márcio Lacerda 
Júlio Campos 
Rachid Saldanha Der7i 
Wilson Martins 
Levy Dias 
Alfredo Camp'os 
Ronan Tito 
Júnia Marise 
Almir Gabriel 
jarba~ Passarinho 
Coutinho Jorge 
Humberto Lucena 
Antonio Mariz 
Enéas Faria 
José Richa 
J{)sé Eduardo 
Ney Maranhão 
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Marco Macid 
Chagas Rodrigues 
Hugo Napoleão 
Nd~on C~meiro 
Darcy Ribeiro 
José Foga;a 
José Pauio Bisol 
Pedro Simon 
Odacir Soares 
Cc!sar Dia~ 
Marluce Pinto 
João Franç3 
EsperiJião ,\min 
Fernando Henrique Cardoso 
Mário Covas 
Eduardo Suplicy 
Albano Franco 
Franci~co Rollemberg 
Lourival Baptistà 
João Rocha 

o Sr. Jarbll." Passarinho - Sr. Pn:sident<:. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra. pela ordem. ao !lohre Senador Jarh:.ls Passarinh9. 

O SR. JARBAS PASSARII'iHO (PDS - P A. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senauores. 
vejo que a chapa contém o nome do nohre Senador Encas 
Faria. do PST. As not(cia~ hoje confinnadas dão a exoneraçào. 
a pedido. do nobre ScnadM Aff(mso Call1J.rgo. que é () btular 
e de quem o Senador Enéas Faria é suplente. Ocorre que 
o Senador Enéas Far.i:l representa 3ljui o PST e não o PTB. 

A pergunta que façll a V. Ex'. pé la ordem. é a seguinte: 
retomada a cadeira. aqui. pelo Senador Affonso CamargO
seu suplente. o Senador Enéas Faria. portanto. sairá. Que 
decisão a Mesa tomará? 

O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides),- Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho. a informação que tem a Mesa é que, 
embora dcmis.sionário. o Ministro Affonso Camargo' nüose 
teria afastado ainda do carg.o. porque o .ato rc~pcctiv,~ de sua 
exoneração não foi lavrado pelo Senhor Presidente da Repú
blica. 

A segunda resposta a V. Ex' é que. no caso de se confi
gurar o retomo do nohre Senad0r Affonso Camargo a esta 
Casa, o que inviabilizaria a continuidade do desempenho de 
mandato por parte do Senador Enéas Faria. o recálculo seria 
procedido e; a julgar pela informação lÍa Secretaria-G.:ra! 
da Mesa, beneflciar-se-ia a Bancada Majoritária. o' PMDB. 
com mais umaovaga. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - É justamente a segun· 
da parte da resposta de V. Ex' que me satIsfaz. 

·Muito obrigado, Sr. Presidt:nte. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadoro:s que não exercitaram o direito 
de voto que acenem para a Mesa. para que o 1· Secretário 
possa proceder as anotações de praxe. 

(Continua a chamada) 

O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência passa a direção dos trabalhos ao nobre Se;::retário, 
Senador lIam Saraiva. a fim de que possa comparecer e votar. 

o Sr. Mauro.Bp.nevides. Presidente, deixa a cadf!ira 
da presidência que é oc:upada pelo Sr. Irum Saraiva. 
4~ Secretário. 

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Algum dos Srs. 
Senadores deixou de votar? (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência 
vai declarar encerrada a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDE:"ITE (Iram Saraiva) - Conc.:do a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro. pela ordem. 

O SR. NELSON CAR~EIRO (PMDB - RJ. Pela or
dem.) - Sr. Presidente. vários Senadores não atendéram à 
primeira chamada; é de háhito bzer a segunda chamada para 
que os ausentes possam votar. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência 
acata a solicitação de V. Ex' e assim irá proceder. 

o Sr. l° Secretário procederá à segunda chamada 
(Procede-se à segunda chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (ham Saraiva) - Está concluída 
:l. votaç;io. 

A Presidência convida os Srs. Senadores Cid Sabóia de 
f'arvalho e Júlio Campos para acompanharem a apuração 
junto ti Mesa. (Pausa.) 

O SR. PRESnWNTE (Mauro Benevides) - O número 
de cédulas coinciue com n de vota~tes: 52. 

Processada a apuraç:iu. fica eleita a Comiss<Ío Especial, 
mtcgrada pelos ~eguintes Senadores, titulares e suplentes: 

1. Antônio Mariz 

PMDB 

TITULARES 

2. Cid Sabóia !k Carvalho 
3. lram Saraiva' 
4. Joso! Fogaça 
5. Nelson Carneiro 
6_ Ronan Tito 

1. Amir Lando 
2. César Dias 
3. Coutinho Jorge 

SUPLENTES 

4. Ji"apuan Costa JÚTjior 
5. Nabor Júnior 
6. Pedro Sim'on 

1. Eleio Alvares 

PFL 

TITULARES 

2. Francisco Rollemberg 
3. Odacir Soares 
4. Raimundo Lira 

SUPLENTES 

1. João Rocha 
2. Dario Pereira 
3. LourivalBaptista 
4. Carlos Patrocínio 
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1. Jutahy Magalhães 
2. Mário Covas. 

L Bl:ni Veras 
2. Chagas Rodrigues 

L J()sé Eduardo 
2.Valmir Campelo 

1. Levi Dias 
2. Marluce Pinto. 

1. Mauricio Corrêa 

1. Magno Bacelar 

1. Ney Maranhão 

1. Aureo Mello 

1.' Esperidião' Amin 

1. João França 

1. Gerson Camata 

1. Moisés Abrão 

1. Eduardo Suplicy 

1. José Paulo Bisol 

l.Em~as Faria 

PSDB 

SUPLENTES 

SUPLl:NTES 

POT 

SUPLENTE 

PRN 

PDS 

SlJPLENTE 

~bC 

PT 

PST 

i;'rO;"..edida esta proclamação. considero eleita a Comissão 
Especial. composta de Z::: ; .. teJ'!;rani:e;; ':J!~\e tiveram. l>C~S nOMei 
agora tomados publicos pela Presi,")~nci!ll ti",. C&fiillil. 

A, 'Presidêncià lembra aos Srs. Membro$ :d ... 'C'lmiw:f 
EsPeCial que', a partir deste 'momento, se assírn o dese;dC, •.. 
poder.ão, .na.salá n' 2, das Comissões, do Senado Federal: 
procederem à eleição do Presidente, do vi<;e-Pl~sidente'e esco- ' 
lha do Relator, parà que 'possam examinar todo o pr~$so 
remetido a esta Casa pela Câmara dos Deputados. 

Esta Comissão será presidida ... 

O Sr. Odacir Soares -'-. Sr. Presidente, peço li pUlawa 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Pau .WM 
questão de ordem, conCedo a palavra ao nobre Seaador. Odaacif 
Soares. 

o SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para uma questio 
de ordem.' Sem revisão do orador.) Sr. Presidente: 

Considerando que V. EX' preside a-eleição dos membros 
destaComissão Especial do Senado e para instruir-me. uma 
vez que acabQ de ser eleito membro da mesma. cu g05t31"ia 
de indagar da Presidência se já está estabelecida a norma 
legal sob a' qual a Comissão funcionará: Regimento Interno 
ou' Lei il9 1.079?· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Sena
dór Odacir Soares, para a condução dos trabalhos. vamos 
utilizar obviamente a Cana Magna Brasileira. a ui r.9 1.079, 
nos dispositivos ainda vigorantes, e o Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Cumpriremos exemplarmente todos esses dispositivos de 
molde a que o Senado possa decidir com a ~leridade possível 
e o faça respeitando todos esses textos agora mencionados 
aV.Ex· 

O SR. ODACIR SOARES ~ Sr. Presidente. eu não dese
jaria ,dialogar ,com a Mesa - sei que me é proibido p:lo 
Regimento - mas.oermita-me-um esclarecimento . 

. A t&refá. da CQmissio Especiaté das mais imp<>rtantes. 
porque. com ai nová Constituição. o Senado passou a ter 
eompe~c!ncia de proq:ssar e Julgar o Ps:esldenle da República, 
Peia Constituição anterior. Ia rompe!~ncia de processar o Presi· 
dente era da Câmara dos DepUtadOi. tendo o Senado apenai 
a incumbencía de julgá-lo. 

Nio quero ser impertinente. n.:m desejaria que V. EX' 
recebesse essas colocações comn forma de estabelecer um 
Co~traditório-'o momento nio é adequado. Mas. sincera
mente. sinto-me em duvida quando vejo V. Ex' d::clarar que 
III Comissão. alé·m de utilizar-se plenamente da Constituição. 
que deferiu ao Senado a competc:ncia de proce!iSllr e ju!gar. 

terá. como fundamento para suas decisóes ora o lRegilnento. 
ora 3 Lei n' 1.079 . 

. Náo desejo.- repito - ser impertinente: desejo apenas 
ter ó mais amplo e o mais pleno conhecimento das normas 
legais aplicáveis li espécie. 3plicáveis à minha tarefa de Sena· 
dor, Confesso a V. 'Ex'. 'neste momento. que tenho fundada!. 
dúvidas. porquanto não encontrei. em lugar algum. imer;>re. 
taç~s q1.lanto ao tema. sobre quais artigos da Lei n~ 1.07~ 
RO considerados ·em pleno vigor pela Mesa. ,Gostaria que 
V. Ex' encaminh~r"~ - não desejaria que frisse feito agorla 
- á m!~ ou ib própria Comissão o 'entendimento da rrcsi
déncia do Sen3"do em relação ao assunto, para que eu pudesse. 
como membl".l da Comissão. cJI[ercitar plenamente li minha 
atribuição de 1€i1::l'lador da República e especificamente as atri
buições q~c o Sen:Jldo acaba de-me atribuir. 

Peço l'llovôlIme,,<c a V, Ex' que. em nenhum momento, 
entenda romo impen"ineAtes minhas colocações; não a,·s faço 
com o obJc,!'\Io de criar,embaraços aostrabaiilos da ?resi
dênci3 .neste momento;' Quero deixar bem claro. quero que 
"" .. e consignaào e regi!'tiaào nos Anais desta Casa que longe 
~ mun estão essas preocupações. 

. OSR. PRESIDENTE (MauiU Benevides) - Nobre Líàer 
Odacir Soares, vou responder a V. Ex' 

Entendi, de!>Óe o primeiro momento. a elegância com 
Que V. Ex'. se posíciona na inquirição que fu ã Mesa em 
relação à .matéria. 

Reportei-~e ao fato de-que deveríamos examina1' os 
anigos da Lei n' 1.079 que nãó·tivessem sido revogados. Sabe 
v. EX" que~ por contlitar com dispositivo.s constitucionais. 
muit~s ~os artigos e incisos da Lei n' 1.079 estão claramente 
denogados.· .. . 
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Em relação ao Regimento Interno do Senado Federal, 
também a interpretação de dispositivos que disciplinam essa 
matéria estariam sem condiçóes de vigorar. em razão de con
fronto ciaro com o Texto Constitucional em vigor. 

Posso dizer a V. Ex' que em relação â providência que 
adotamos hoje • a eleição da Comissão Especial c natural
mente a escolha dos seus dirigentes • não há a ,nais leve 
contestação. Todas as dahidas já estão dissipadas. Por isso. 
limitei-me, neste instantc:. a e!~ger a Comissão e convocá-Ia 
para. se entender fazê·lo agora. diligenciar a eleição áos seus 
dirigentes. 

Sobre a ritualística procedimental que deveremos adotar 
a partir da eleição do,. memoros da CoreisSão. naturalmente 
a Casa tomará conhecimento para q'.1e todos os Srs. Senadores, 
orientados peto que se vai estabelecer. possam se poSicionar 
em relação a essa irn~;tal1te matiria. 

Pode ficar absolutamente tranqüilo. nabr: Senador. de 
que a Mesa fará cTICi:ar ao seu conhecimento. c ao dús demais 
membros desta Casa. todas ll:> normas que foroém estabelecida! 
_par~ orientar o traoaiho desta ComiSSõ1o Espe:;:.a1. incll' 
o momento próprio em que a Pn:sidt!ncia da Ca<;a. atendendo 
ao imperativo uc nattircza constitucional, hav..-r:í de convidar 
o 'Presidente SyJney Sanche~ pará~mlr o processo que 
agora apenas tem os atos preliminares'c que. no entenuer 
da Mesa. ainda se inserem na comp..:tência da Prcsidt!ncia. 
Portanto. no momento próprio. haverern()~ de convidar o ilus
tre Presidente do Supremo Trihunal Federal para que tome 
assento n~sta mesma cadeira e deixe nt:sta Casa - quem 
sabe - a inspiraç:io para nossas futuras decisões. 

o Sr. José jo'oJ!aça -Sr. Presidente. peço a palavra para, 
uma .. questão de ordem. 

O- SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. JOSÉ }·OGAÇA (PMDB - RS. Para uma questão 
de ordem. Sem rcvis:}/) do orador.) - Sr. Presidente: 

Creio que V. Ex' d<.:u uma resposta cabal e elUCidativa 
a respeito dessa qut!stão. Há uma hierarquia da Constituição, 
da-Lei n" 1079 e do Regimento Interno que est<i sendo rigorosa 
e sabiamente obed.:ci .. b ,: respeitada por V. Ex' 

A-indagação~ue--g()staria de fazér é a respeito do art. 
381 do Regimento Int\!rno. Trata-se da instauração do pro
cesso. 

Indago de V. Ex' :se a eleição dessa 'Comissão configura 
a instauração efetiva rio processo que determina o afasta
mento do Presidente da R.epública ou se ainda.se faz necessária 
uma prelimiilar que significaria, por parte dessa Comissão 
el1pecial, o acolhimento da den'úncia origimiria da Câmara 
dQS Deputad0s. . 

Essa é a pergunta que faço a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi.
dência vai tentar responder ao eminente Líder. José Fogaça. 

Há o entendimento da Mesa de cue somente com a citação 
da Senhor Presiriente da República: cu,io proc.esso foi autori
zado pela Câmara dos Deputados. caracterÍZar-se-ia a instau~ 
ração do processo. A partir desse momento, presidirá o Sena
co Federal S. Ex' o Senhor Ministro Sydney Sanches, Pres~ 
dent! do Supremo Tribunal Federal. 

'É esse o entendimento que. neste momentQ~tem a Mesa 
diáte da interpelação de V. Ex' 

O SR. MOISÉS ABRÃO - Sr, Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Sen:::dcr Moisés Abr5.o. antes .de conce
dê-la ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. MOISÉS ABRÃO (PDC - TO. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Ac:!bo de tomar conhecimento da inclusão do meu !lome 
como suplente - na Comissão que ora se in,litala. 

Solicito à Mesa informação a respeitó do critério adotado 
na indicação dos representantes dq Partido, já que nenhuma 
consulta me foi feita. como também se existe algum ofício 
da Liderança do Partid.o Democrata Cristão fazendo tal indi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Moisés Abrão que o titular 
da Liderança do Partido que V. Ex' integra, o Partido Demo
crata Cristão, é o nobre Senador Amazonino Mendes. que 
até este exato JUomento não chegou ao Senado Federal. 
l:ssas indicaçôes. ~c não foram rigorosamente fOmlalizada. 
pela. Lideranças. objetivaram identificar na Bancada do 
PDC. já que dela se excluiu o noore Senador Epit~icio Cafe

teira - a própria asscssoria da Mesa chegou a essas duas 
indicaçõ.es -; aquele~ nomes que pudessem 'Compor a Comis
são agora eleita pelo Plenário do Senado Federal. 

De qualquer forma: V. Ex' recolheu. na manifestação 
dos seus Pares, a grande admiração c prestígio que tem 
nesta Casa. pela sua atuação sempre equi!ihrada. s.:mprc clari
vidente. como ilustre representante do povo do Tocantins 
no Senado Federal. 

O SR. MOISÉS AB~ÃO - Sr. Presidente, hoje pela 
manhã. tive conhecimento de que o Líder do nosso Partido 
comunicou à St;cret~ria da Mesa a minha indicação como 
titular dessa Comissão. Estranha-me muito a não-aceitação 

da manifestação da Liderança do meu Partido. Infonno a 
v. Ex' que temos como contatar o Senador Amazonino Men
des. Sendo assim. mesmo S. Ex' estando ausente. solicito 
ae:>sa Presidência que aceite a indicação. sem fazer prevalecer 
uma decisão unilateral d:J. Mesa Diretora na escolha dos repre
sentantes do Partido Democrata Cristão. 

'0 SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena
dor Moisés Abrâo;- a Mesa vai adotar as próvidências que 
V. EX" reclama neste instante, lamentando que possa ter ocor
rido e"se equívoco. qu-6lndO outro colega de V. Ex', no caso, 
o Senador Qerson Camata, teria figurado como titular, rece
bendo, como V. Ex"'a chancela indiscrepante do Plenário 
da Casa. 

Se a Mesa entendeu corretamente a intervenção de V. 
Ex', prevaleceria, mo caso, a sua indicação para titular da 
Comissão que agora SI:: instala. 

A Mesa vai proceder às verificações solicitadas por V. 
Ex" c, no curso desta sessão ainda. haverá de dirimir essa 
dúvida e restabelecer aquilo que, a juízo de V. Ex', representa 
a melhor solução para o caso, consultando o Plenário. já 
que houve uiva mamifestação dos Srs. Senadores a respeito. 

O SR. MOiSÉS ABRÃO - Sr. Presidente, não se trata 
ia .minha colocação como tItular e, sim, da manifestação da 
~idei:ança. A indiCação para titular é do Líder.do Partido, 
Senador Amazonino"Mendes. 

O SR. PRESIDE'NTE: (Mauro Benevides) - A Presi
___ "ia vài adotar as pr~idências e consultará o Plenário, 
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já que houve urna manifestação de voto, para que se restabe
leça a indicação dele próprio, do nobre Senador Amazonino 
Mendes, porque houve a presunção da Casa de que S. Ex., 
entregue às suas tarefas político-eleitorais em Manaus, talvez 
não tivesse condições. nos próximos dez dias, de estar presente 
em Br3'Sília, e há realmente a indicação de que esta Comissão, 
agora deita, 'inicie imediatamente os seus trabalhos. inclusive 
c~m a eleiçao do Presidente e, Vice·P::esldcnte e a escolha 
do Relator. 

o Sr. Netson ~ -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pela oro 
dem.) - Sr. Presidente, V. EX' acaba de comunicar a eleição 
dos membros da Comissão que vai dar parecer sobre a (\'Wún
cia enviada à~sta Casa pelo Presidente da Câmara dost>êpu
tados, como tamhém conferiu-me' a iniciativa de convocar 
0$ eleitos para que se reunissem quando·.iulga~~em op<lrtuno. 

Como estamos nllma semana atípica na viua elcltural 
brasileira. às vé~peras tle um pleito eleitoral. cabe-me. inter
pretando certamente o pensamento dos memhros dessa Co
missão. convocar a reuniãu para dentro de 15 minutus. na 
sala n9 2, Ala Nilo Coelho. a fim de que a Comissão possa 
eleger os seus dirigentes. Muito obrigado. Sr: Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Muito grato 
a V. Ex'. nobre Senadur Nelson Carneiro. 

Esta Presid';ncia ir<Í suspender a sessão por 40 minutos. 
até que a Comi~são possa cumprir a exigência agora referen
ciada. elegendu os seus dirigentes. Presidente e Vice-Presi
dente. e escolhendo'o seu Relator. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15h34min, a sessão é reaberta às 
17hlOmin.) 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está reaberta 
a sessão. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. I" Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

MENSAGEM 

00 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de' lei sancionado.! 

N9 323, de 1992 (n° 616/92. na origem), de 25 de setembro 
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei n° 13, de 1992-CN, 
que autoriza o Podc;!r Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério da Justiç.a.- crédito especial 
para os fins que especifica, sancionado e transformado na 
l.ei n9 8.467. de 25 de setembro de 1992. 

. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O expediente 
lido vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo 19 Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N? 729, DE. 1992 

Nos termos dos arts. 255, lI, 8 e 258, do Regimento 
Interno, requeiro que o Projeto de Lei do Senado n9 46, 

de 1992, e o Projeto de Lei da Câmara n9 67. de. 1992, tenham 
.tramitação conjunta. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1992. - Senador 
Alfredo Campos. 

O SR. PRESm.ENTE (Iram Saraiva) - O requerimento 
lido será incluído em Ordem do Dia. oportunamente. 

Sobre a mesa, requerimento que 3erá lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N° 730, DE 1992 

Ofício n9 23/92 Cf -Sistema Previdenciário 
Brasllia, 24 de setembro de 1992. 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária do 

Senado ·Federal, criada através do Ato n° 16/92, 'destinada 
a "proceder amplo estudo do sistema previdenciário brasileiro, 
~to notocantea-sua estrutura quanto ao seu regime de 
cllsteio e henetícios e propor soluçócs cahíveis para OS;!U 

~r:c.ular funcionamento'· solicito a Vossa Exccl0ncia. conforme 
ui~rosrn na atinea a. § 1° do art. 76 do Regimento Interno 
desta Casa. a prorrogação por mais 90 (noventa) dias. do 
prazo concedido a este órg;io t6cnico. 

Aproveito a opurtunidade para rcqovar a Vossa Exce
lência protestos de c;stima e distinta consideração. 

Atenciosamente. Senador Cid Sabóia de Carvalbo, Presi
dente da CT. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Aprovado o re
querimento. fica prorrogado o prazo da Comissão para até 
2 de março de llJlJ3. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTÓ 1'1" 731, DE 1992 

Requeiro. nos termqs. do artigo 49, inciso' X e 50 da 
Constituição combinados com o artigo 216 do Regimento In
terno do Senado Federal. sejam prestadas pelo· Ministro da 
Economia.·Eazenda e Planejamento as seguintes informações: 

1 - Qual a justificativa da decisão e o responsável pela 
autorização' para a concessão do empréstimo de Cr$ 
461.5oo.000.0U (valores de 91), at~avés do contrato firmado 
em g de maio de 1991 pela Caixa Econômica Federal e a 
empresa Comi>anhia Agro Industrial laçanã. naquele ato re
presentada por Ilse Chaves Fiúza e Ricardo Fiúza Filho e . 
tendo como avalista' Rieàrdo Ferreira Fiúza? 

2 - Tal transação f~i quitada'no prazo previsto? Houve 
·estorno de juros? Em caso negativo. informar os motivos,' 
bem corno o posicionamento atual do contrato. 

3 - Caso tenha havido mudança ou substituição. total 
ou parcial, á0,S responsáveis legais da devedora, bem como 
fiadores. informar se foi realizada .nova operação financeira 
e seu embasamento iegaL 

4 - Remeter CÓpia do inteiro teor do dossiê n9 097836-8 
e seus anexos os quais encontram-se na Superintendência Re
gional de Alagoas. 

Justificação 

Considerando que, em 8-5-91, foi concedido crédito à 
Agro-Industrial Jaçanã no valor de Cr$ 461.500.000.00, com 
autorização especial; 
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Considerando que, em 13-11-91, por falta de pagamento, 
a dívida foi enviada para protesto, entretanto, logo em seguida 
a Gerência de Operações de Maceió remeteu ofício ao Cartó
rio suspendendo o protesto; 

Considerando que, em 9-12-91, a operação foi contabi
lizada como crédito rotativo em atraso; 

Considerando que, em 30-12-91, foram estomados os ju
ros do crédito rotativo, no valor de Cr$ 2.133.509.868,42; 

Considerando que, em 30-12-91, foram concedidos 2 no
vos empréstimos perfazendo o total de Cr$ 2.692.681,97, com 
recursos do CEFJGIRO e PIS. 

Considerando que, em 15-1-92, foram estomadas da con
tabilidade as operaç<ies efetuadas com os recursos do CEF/ 
GIRO e PIS, passana{) a constarem como créditos'rotativos 
em atra~o; 

Considerando que, em 17-1-92, ocorreu uma renegocia
ção especial no valor de Cr$ 2.102.966.080,00 com prazo de 
18 meses, e a Usina Bititinga substituiu empresa Agro-In
dustrtall;\(;an". Ç'lrJlO tltu!;:r 00 contrato, ~ell(l() tamhém ~:fc
tuaJa.l ::'Ub\tllull,:ao J'l~ lldJorc~: 

C()n~itkrando ql1~'. L"!T1 17-1-<)2. aconkeeu a cnnfiss;íu 
de dívida do I."rcdilO rolal1vl> c a \:(HKiha<.;ao da n:neg(Ki~'<';:I") 
espt:rial: 

Considerando lI!!e:. em 17-1·t)2. foi ",sinado C011!rato de 
renq~()ciaç;!(lesrn'ial ,"'11\ () n'IV<.l !<Hl1:lI.ÍO!' ---ll~if1a Bi~ifíl",;I: 

T()!'na-~c nec·c·~,:illt) qllL"~li()Il;lr-~,' cOl!lO a Caix:1 I-: 1."0 no

mil."a Fc:der .• 1 all'ire lU a ,,,h~rltlliça() d<l~ fiador,'s ()n~ina;s por 
pc:~soa>; que ~nlllcr dí'r"se:nuram ,k'ciaraçúes ek hens, milito 
menos ()r~n.:CL"ram .~aran1il!S reais ú divllb. pois tratandü·'e 
de contrato de confí~.l() lk diVida os nn~':)S fiadort's acL'it:lfall1 
todos os termos da divida c{':1traida pela Agro-Industrial Jaça
nã e afian<.;ada pL'la f.tl11Ilia hlÍ:>::!. () c:nvio ele: t:ll"; informa<.;óes 
visa garantir a 1l1tc:gridaJe patnrnonial da CEF e permite: que 
q Senado possa cumprir com suas responsabilidades constitu
ci6nais. 

Sala das Se:SSt\C5, 30 de setembro de 1<)t)2. - Senador 
Eduardo Matarazzo Sup!ky 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA PELO AUTOR 

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Cíli. Agro Industrial Jaçanã realizada no 

Dia de d'e:l;embro de 1991. CGC 12.275.806/0001-71 

Aos 12 dias do mês de dezembro de 1991. às 10 horas, 
em sua sede sodal, à Rua Barão de Jaraguá n"398, em Maceió, 
,euniram-se em Assemhléia Geral Ordinária cumulativa.com 
Assembléi~ Ger:J.l Extr:l.Ordin:íria, os acionista::. da Cia. AgrO' 
Industrial Jaçanã repre-.:entando a totalidadt! tio capital seCial, 
conforme se verifica do Livro de Presença. Na forma estatu
tária assumiu a Presidência D. Ilse Chaves Fiuza que convidou 
a mim, Ricardo Fiuza Filho para secretário. Co!!stituida ass.im 

21.000.000 para Cr$ 253.000.000,00, com a incorporação da 
importância de Cr$ 232.000.000,00 de Reserva de Capital. 
permanecendo nesta conta o saldo de Cr$ 999.767,70 por 
indivisível. Em conseqüência o artigo 5" dos Est2.tutos Sociais 
fica com a seguinte redação: "Artigo 5" - O Capital social 
é de Cr$ 253.000.000,00, dividid.o em 253.OO0.noo ações ordi
nárias nominativas, do valor nominal de Cr$ 1,00. O Presi
dente esclarecendo que não houve pronunciamento do Conse
lho Fiscal, em virtude do órgão n:lo ter sido instalado, propõs 
que os honorários da Diretoria fossem fixados no máximo 
permitido pela legislação pertinente, o que foi aprovado. Em 
Assembléia Geral Extraordinária, o Presidente disse que tinha 
sobre a mesa o pedido de renúncia da atua! Diretoria, devendo 
os presentes se pronunciarem a respeito e caso a aceitam, 
elegerem os novos Diretores. Depois de vários pronuncia
mentos elogiosos aos renunciantes, elegeram os seguintes por 
~animidade e com m~ndato até agosto de 1993: Alexandre 
.Io~<.' de Cl'ill1hra Pintu, hrasileiro. casado, empres;írio. rc~;· 
os Navegantc:s li" 2lj apt" )01. Recifc-l'allambuco, porudor 
da c<.'dllla dl' idl'nlidade 1.l'H1.227 - SSP-PE c CPF 
14lj.I'}O . .\6·+-'~4. r~lra I'rôidente: André Felipe de Coimhra' 
Pinto. brasili:iro. casado, l'mpre~;irio, portador da cedula de 
identidade.: 2.220.-l'!3 SSP/l'!. c CPF 354.11B.l}7·l.fiO, para Di· 
retor SlIpc:rinlc'n,knIC ,-, S,:r!~il) '\ugusto de Coimhra h:ltO. 
brasIleiro, c/saci, '. empreslírlO, portadnr da c<.'duh d.: identi· 
dade 1.1')0 ~42 SSP-I'E ,-,>-.CPF 31il.2:'iO.·+'Sl)-6S para Uire.:tur 
AtÍmini:-.[r:\[lvO 1)5 d"is úitimos resid~IHes e domlcili~ld0s a 
Av. Ikrn,~rdo Vieira de M::!o n" 510, Janntão dos GU;lr;>ra
pe5-PE Cnrn a palavra o :IClonista ArnlÍbio Coimhra Pinto 
Neto csc!:lrcce que a.mudança do controle. acion'ário da em
presa. impõe a altaaç-lO da raz;\o social. p"i~ a atual e.:lll·erra. 
o th.:signativo "Jaçaná" que a despeito de mio ser privativo. 
porque não registrado como tal. é amplamente conhecido 
como pertL"ne':lHe a org:;lI1izaç50 dos amigos acionistas o que 
não me parece b',)a ética (t'lTIcrciai a sua manutenç~io. Assim 
propóe que a atual [;}Z;\O ~ocial Cia. Agro Industrial Jaçanã 
seja alterad~ para Usina Bitiringa S.'A. Submetida a proposta 
a votação foi :J. mesma aprovada st!rn discrepância. Nada mais 
havendo a tr'atar, o Pre.:~idente liberou a palavra e como nin
guém.se pronunciou. suspendeu os trabalhos para lavra~ura 
da presente Ata a,pe 9cpois de lid;). e achada conforme vai 
assinada por todos aciQ'nistas. Use Chaves Fiuza - Presidente 
- Ricardo fiuza Fi!ho ........ St:crerário - Acionistas; Aiexandre 
José de Coimbra PiMo, André Felipe de Coimbra Pinto. Sér
gio Augusto de Coirrihra Pinto, .... Arnóbio Coimbra Pimo 
Neto e Anna Lucia Coimbra Pinto - Por Incofrutas Indústria 
Coimbra de Frutas Ltda: A\.:::xa"dre José dé Coimbra Pinto, 
Sérgio Augusto de Coimbra Pinto. 

Ilse Chaves Fiuza, PreSidente. 

CAIXA ECONÓMKA FEDERAL 

Of Sureg/AL 31-A/91 
a mesa e verificado quorum legal, o Presidente declarou insta
lada a Assembléia e apresentou aos srs. acionistas os seguintes 
documentos para discussão e se for o caso aprovação. a) Rela
tório da Diretoria; Balanço Geral e Demonstrações Finan- À 

Maceió, 8 maio 91 

ceiras, documentos estes relativos ao exercíCio social encer- DIROP/MZ 
rado em 31 de dezembro de 1990 e publicados no Diário Senhor Diretor, 
Oficial e Jornal de Alagoas edições do dia 26-6-91. b) Alteração 1. Conforme contacto telefônico, informo que, nesta à.:-
dos Estatutos Sociais. para incorporação ao capital social d~: t2., coneedemes à Empresa Cia Agro Industrial Jaçar.ã. opera
correção monetária do capital. c) Fixação dos honorários da ção de Crédito Especial, no valor de Cr$ 461.500.000,00 para 
Diretoria_ Submetidos os documentos referidos nos itens a 30 dias. 
e b,à discussão e votação foram os mesmos aprovados por Atenciosamente, - Carlos Roberto Pereira, Superinten-

_ unanimidade e ddiberado o aumento do capital social de C6 _ dcncia RegionallAL 
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Contrato de Crédito·~i.;oPessoIUwidio.. Parágrafo único '- A multa será devirul mClusive'nosl 
ACaixa EoonômicaFederal _ CEF, instit;;içã~ final' casos de falência ou concordata. . 

~iáusula Nona --O Presente contrato vencerá antecipá-O, qi.asob a forma de e.rnpre:;3 pÚb#lé.i, ':::,:;tada de perSona!idade .,. . ' , 
- dartiente, autorizada a sua cobrança àJininistrativa ou' juàici2! júriaíca de direito privado, cria<:Íae constituída nos teI:Illos 

,~o Decreto-Lei n° 759/69, r:::gendo-se pelo Decr~to n" [)ata efeito de ser exigido de imediato a sua totalidade com 
7 / todos os seus acessórios, independentemente de 4u~qtJ.~Nll~ 

9 .54189. de l' de março de 1989, inscrita no CGC'MF sob dida J'udicial ou extraJ'udicial, além dos casos pr(;~ist{J~ nos 
n~ 00360.30SI0001/04·.-<:om sede em Brasl1ia -DF. SUREG 
Alagoas, por seu representante1egal, e a empresa Companhia Artigos 762 e 954 do CódigoLCivil. se, for:emdescumpridu! 
Agro Industriai Jaçaná com sede em Maceió, neste ato ti:pre- quaisquer das Cláusulas ora pactuadas e ainda quando em 
seQtada por Ilse Chaves Fiúza e Ricardo Fiúza Filho. favord~ Devedora ,for ~eferi.da Coilcord~ta-< Pre~~llt~va ou I 

doravante designada devedora e .o (s) iIJtcrveniente (s). Suspenstva . N:ste Cas~, ~ambeJ? o~servar-se-ao dlspo~to nas 
adiante denominado (s) Fiador (es), todqs qualificados, con- CláusulaspécJJJ1l\ e Oeclma Primeira. 
tratam um empréstimo em dinheir.o, que se' regerií' pelas cláu-' . ,,' _ 
sulas e condições'seguintes: ' ('Iausúla I >o:cim:l - Ou;lIquc:r lol.:rància. por parti: da 

Cláusula Primeirá - A CEF, por sua SUREG. acima,~·r~Jora. pdo n:\o cumprimcnto ue quaisqucr'uas c!itipulaç<)cs 
~!ona(!a;~J~%~de à devedora úm:~tímo~m (iinllei'rli,l:ora c:onvcncionadas, principal~entc .l'f1l C~S() de. rcce~imento 
ri,,) ",,,lorde Cr$461.500.000.0\) «(~lúfi-()~últ<~!-. l:~t',~~Ú1ÚI.::trllq Ja~ p(~~la'i\)c~_ fura do I~ra:-o flxado~ scra col1sllkraua mera 
núlhôes e, quinht:ntosmil cruzeiro~), Ilherahdad ... ·. nao ',c COl1ShtUIn~O .::ml1o\';~çii.o ou procedimento 

Na forma dc ... te contrato. ,I)V<)C;!~L"I pela :I.kv .... dora nu fIauore (c~ I. 
Cláusula S .... gunda - O praz,. úe:.le contrato e uç J() 

(trinta) dias, aC;\lltar de<;1a ,laIa. 
Cláu!'iUla Terceira - Solne o valor uo muwo inciJir.lo 

juros compensall'irios calculado''; ;1 taxa de U.~O (trezc \'írgul!~,: 
vinte por .:ell[o) ao 1i1t:~. l( lI" oh~"n;lda ;1il'!.:i~Ia(;:()":111 vi/:<.,;j5; 
e T'txa d ..... Ah .... rtura de Crédito --- {',\C ;1.(:1.':.\1 d~: ní),12;:"'~ 
(zero vírgula por e ... ·nl0 c vint .... lr .... s ~(lhn: Ú v.tI'.)r d() .... JHpr":". 
limo, valorcs cstcs·tk'bitaúos'C'1ll Ç\H]!,I ÚltT<.:ntc d.1 i)\.·\'ctÍ'lfa 
no ato da conces:-.ão. 

CJ,íusula Ouarta - O produw·!ú.jüido ti,) clllpr";stimo 
será creditado cm conta corrente da dCVCUtlra da CEF. vakn-
do como rccihü. I 

C\;iu~lIla Ouinta - O pr .... ~,:nk .... onlr:l!o V":llCCr<Í ('m. 
3-8-')l, quando então a divida devera s .... r IittüiJada. 

Pa'rágrafo línico' - O pagamento ua divida dcver:í ser 
efctu;iuo junto:'! ag':-ncia PajllçaraíAL, da CEF. olluntk csta 
indica, 

Clàusula Sexta - Em garant:a do prcsente cont!'ato e 
dé toda~ as demais obrigaçõc~ oriuilda:" uÇ'Sté iíi :-ctr'"úiIíciitõ:" 
~sinan~ o prescnte termo como fi,H',)r.:s. ü<':\',:dorcs solidá
rios e principais paglldores: os 4uais nC!itc al.o renunciam ex
pressamcnte a.o benefíci.o d-: ordem previsto n.os Arti(;os 1.491 
e 1.503. ambos do Código Civil, e nos ArtiJl;os 261 e 262, 
do Código Comercial. . 

Parágrafo prim.eiro - A presente fiança subsistii'á att! 
a liqüidação totálda dívida. 

Parágrafo Segundo - Todos os casos de vericimento ante
cipado da dívida, previstos na Cláusula Nona '9perárão tam
bém em relação aos fiadores. 

Cláusula Sétima - No caso de impontualidade !la quita
ção da dívida, a Devedora e o (s) Fiadores (esi pagarão, 
sobre o valor do empréstimo, juros de mora à taxa de 1 % 
(um por cento) ao mês e IOF nos termos da legislação em 
vigor, e ainda, comissão de permanência à taxa utilizada para 
as operações desta espécie na CEF. à época do efetivo paga
mento, independenTemente de qualquer aviso ou outra ~edi
da judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da exigibilidaqe 
da dívida na sua totalidade e demais cominações legais e con
tratuais. 

Ci:íllslIJa Dc'cima Primeira - A ücvC'dora e o (s) Fiador 
(es). indcpcndcntc:n1l'nte ue qll<llquer avi~o, autorizam a Cre
dora a Ilti!iz~lr" ~ald(\ de qu:tlquer cunta. de suas titularid.lI.!es, 
l~C \.juaiq·i,cr modalidadc cm qualqucr uniJadc ua CEF .. para 
liqiiidaç:in ,)ti .unl luiza,,,,, tbs obrigaçócs assumidas em dccor
n;ncÍ':.! dl'sh: Lonlralo. 

CJ;iuslIla Dccima-Scgunda - FiCam exprcssamc~te asse
guradas, a qualquer tempo. a certeza de ~i4Üidcz da dívida 
da Devedora e do (!i) Fiador (cs), corrcsrundcndo o cálculo 
.\11 rrin"lp~ll. JUros. multa contratual e demais despesas ii1eren-, 
tes ao pre~cll,c in~tl·ulllcl1tO. 

Cláusula Dêcima Terccír.a- Fica. desde já, expressa
n1cnw autorizada a CreJ~)ra;1 sacar Letras de Câmbio. contra 
a Dc"cdora e o (s) Fiador (e:;), para pugamento à v·isra. no 
valor total do débito, neste compreendendo-se o prindpal, 
j111'05, multa cuntratuai e demais encargos e despesas inerentes 
,lO prc!icnte çon:~ato. 

Parágrafo único - A Devedora e o (s) Fiador (es) consti
tuem a Crs;dora.sua legítima procuradora com poderes espe
ciais para que, em. seus. nõmes, aceite a Letra de Câmbio 
sacada ná forma .acimtL 

Cláil-;ula UeClm,'l Qua~ -O (s) Fiador (es), orainterve-, 
niente (s), pelo presente 'coíl'trato e na melhor fonna de direito, 
manifesta (m) a sua plena concordància aos termos e condições 
estipulados neste instrumento,' • 

, Cláusula Décima Quinta - Para airimir quaisquer ques
tões decorrentes. direta ou indirerame:1te, deste instrumento, 
o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federai, 
na capital deste Estado. 

E, por estarem assim. justos e contratados, os contra
tantes aceitam e assinam o presente contrato, sem nenhum 
constrangimento ou vício de vOlrtade, em 3 (três) vias, de 
igual teor e fonna, juntamente e na presença das testemunhas 
abaixo; ficando cada contratante com uma via assinada. 

Cláusula Oitava - Na hipótese de ,a Cred.ora vir a lançar 
'mão de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, al.§m .Maceió, 8 de maio de 1991. José Alberto di! Ã'burquerque 
do principal e demais encargos, a Devedora e o (s) FiadQres Peren"a Gerente de Operações - Devedora: IIse Chaves i'iúza 
pagarão mais à multa correspondente a 10% (dez po$ento) e Ricardo Fiúzal'ilho - Côjuge: Dr. Ricardo Feireira !:'iúza 

-sobre tudo quanto for devido, pena conve-'Jcional essa Írredu-, -'Fiador (a): Ilse Chaves Fiúza - Fiador (a): Ricardo Fiúza 
tivel. Filho. 
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De: GEROP/AL 
Para: AO. PAJUÇARA, AL 
Senhor Gec(!ote, 

, Fica autorizado o acolhimento sem disponibilidade de 
saldo do cheque n" 56, no valor de Cr$40 milhões emitido 
pela «?ia .. Agro-Industrial Jaçanã c/c 003;835-8. ap;esemado 
pelo SerViço O(! Compensação. 

A.tenciosamente, 
José Albel10 de Albuquerque Ferreira 
Gerente de Operação 

morte, por """"ssmato, por sUiCidio e muito menás'por'golpe 
militar. 

O Brasil se fortalece, e os brasileiros sentem que, real· 
mente, o Congresso Nacional al!:iu de acord.> com-Os anseios 
maiores do povo brasileiro. 

Foram 441 votos <de um tQ ... i de 503, manifestando-se 
favoráveis 1\0 parecer da Comissão Especial destinada a elabo
rar o parecer sobre a denúncia de crime de responsabilidade 
contra o Senhor Presidente da República, denúncia essa ofere
cida pelos _~rs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Í.avener 
Macbado.. Essa .decisã.o lo~ s.~dada pelo povo brasileiro,q,.ae 
Icantou o IHrió~Naéí()Il;\1 hr:isiku(ln;iõ arcn;i~. ,1ial1t~· do Coo

_.___ --'-~ -------~-.'i,gresso N:lCio!1;II. d~ F~p!.l!1;.Ida dt'.s Minis!ério~. ·l1l'lS também 
~ r;:~l c-::ld~l GJ'~"JliJ r;l( ... rc~o~~;-' 'I [ -t-; ,..,: ,:;,. -J l' naspraças pühlic:!s de todóo Brasil. louvando assim o compor-@1,1 .... , .. 4 '<'I ~- • ~ ' ____ • LJ '.l>~ ___ .ll~ 
. - - ~ _. -;.~ ___ .. _ '. __ ~ - tam.cnto de Ot:',utados FCtkrai, e d<: todos aqueles (lue. ao ......... -. __ .'" _ .... \.. ,..- ç,;,~ :;~=-l- '~_'1oLI":'Ot ,.~,. r~"_= .. ~,:: . t. .' 

--_--.:-~_: ~~. __ .••• c •. - ('''::::-, .. , . ~'.'.~': .~ .:.:,:'~.-:.:.~.:- I(mgo desses meses. desde maio passado. resolv.:ramnllnpnr 
--~-;::---:.~\ '~:_ :: :/:.~ -' ~ ' .. ,:- . .....,;.- os seus deveres, nosso t:lmhém. que ~áo, entre outros. o de 

- c ~ ~ó~ Z-= ·.~·::..;·.7 .... , .. ",,;-_~:-:._ •.• !!. fiscali7.ar os atos do El(ecutivo. Mas. façe- a informaçÚes,Sflhre 
U!U I::'O",")! :!FAL . "::/.' '\>'-'.' ~~. :-?'? ,00 ~..L '. ,-". " a ocorr~nci;J de trMi.::o uc influénda. Ik e-nriqu:~cirllt:ll't) ilicito 
-- l' . ,-- ~/. .... /" / 1/ lt..- f 'I" . I I h·· I • d" ...... -:-. _·:~-··.r: ,' ... :., .. .:....i.-.~_ ... '~ .. ~_r_ ..... ~ .:.-----! .. ~ e ornla~ a~ ill.lIs·comp l_·xa" u~ ta ta t i.,; pro lua;.lt: a nlUHS-
a.-.- .~-_ •. } .... ~, ':'), .......... - -::::-- :---~-:--- ~~ .. L . ~ " . ~ . 

G.' .',t'C'." H • '. ........ • ... "-,c.,JL '. :L ': ". c,. 00 .. <x tratlva nao houve outra att::rnatlva para o Con"res~,) NaCIOnal 
J ... r.· .. ~·f'.Os. "-l't.- ~~ S.,9~ .".' ~. / 11 ,. o~, I." . . ~ ::- . 
.... i7·;~Al .. ~. C<>'" :::" ___ ... /.. " ••• _ •• , •• _. -~ senão a de reali7.ar sua tarda investigatória da forma mais 

Q:-::~;.;:.:::;;.:-J~:~~::;':~:;~,;i.;"~r:~.::~:.:(;. __ o -;. 1 ~mp~;~r':.~~~~!· ao Sen3do 'Federal o complemento desta 

(Ao exame.M Mesa Diretora) tarefa maior e, pela primeira '"ccz na História. o Senado vai 
O SR. PR.E$IDENTE· (Ír-am Sarãiva) - O requerimento julgar o Presidcnt~· da Repúhlica por crime (.1<: rc"poJl~aÍli- . 

lido será despachado à Mesa. para decis.io, nos termos do !idade. 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. A comissão c.ons1:ituída, nos termos do art. 31\0. alínea 

'A Presidência recebeu o Aviso n· 738, de 28 do corrente, 'b', do Regimento Interno. a~iu com celeridade :1a tarde de 
.pelo qual ° Presidente do Tribunal de Contas da União comu- hoje. conci"uindo que a den'úncia e o relatório circunstanciado 
nica que essa Corte, ao aprovar a solicitação do nobre Senador estão formalmente corretos e. adequados às exigências legais. 
Pedro Simon. determinou a realização de auditoria sobre a Tendo sido satisfeitos os requisitos da lel. foi emitindo um 
documemação comprobatória das despesas de caráter secreto parecer, do nobre Relato:. Senador Antonio Mariz, que agora 
ou reservado efetuadas pelo Governo Federal a partir" de 15 será objeto dI! decisão do ?Ienário. 
de março de 1990. '. Segundo esse parecer', deve ser instaurado o processo 

. O SR. I,>RES.IDENTE (Iram Saraiva)'- A Presícléncia rece-' ppr crime "de respollsabilidade, determinando-se a citação.do 
beu a MenSagem n9,324, de 1992 (n. 620/92 na origem), de Exccle:ltíssimo Senhor Presidente da República. Dr. Fernan-
28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, do Affonso Coilor ~<l: ·Mello, o qual. por si ou através de 
nos termos do art. 4. da Resolução n9 40, de 1992, do Senado lseu advogadp, deverá.-apresentar a sua defesa e acompanhar 
Federal, encaminha cópia dos instrumentos contratuais do 'o proccssoaté o final da decisão. Trata-se de importante 
acordo de reestruturação da dívida externa polonesa, firmada idocuinento que ,d Sena~o Federal deve agora aprovar pOI 
com o Governo' da Polônia, bem comaa·respectiva tradução ;maiOIja simplt:~ 
juramentada, conforme esclarece' a inclusa Exposição óe Moti- E importante que seja assegurado ao Senhor Presidente. 
vos do·Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. ,Dr. Fernando Affonso Collor de Mello. todo o. direito de 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- idefesa. Ei~'pcTque avaliei como importante relembrar ao Pre-
nômicos. sidente Eleio Alvares que seja cumpndo com rigor o qu~ 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva}- fiá oradores ios- estabelece o art. 52 daLei n~ 1.079, de 10 de abril de 1950,. i 

critos. ,. d . Art. 52. Perante a comissão, O' enunclante e o 
Concedo a palavra ao nobre Senador' ~duardo Suplicy: denunciado poderão comparecer pessoalmente. ou por 

O SR.. EDUARDOSUPLlCY (PT-SP. Pronunciaoseguin- procurador, assistir a todos os atos e diligências por 
te discurso; Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Srs. ela praticados, inquirir, reinquirir, contestar testemu-
')enadores: nhase requerer a sua acareação. Para esse efeito, a 

O Senado Federal inicia o mais importante julgamento cow,issão dará aos interessados conhecimento das suas 
realizado na História do BrasiL A partir da decisão tomada reuniões e das. diligências a que deva proceder, com 
ontem pela Câmara dos Deputados, que alcançou' extraor- li indicação de lugar, dia e hora.' 
dinária repercussão em todas as cidades brasileiras; em todos Portanto, que o Presidente da República esteja sem-
os recantos onde brasileiros ouviram com atenção, um a um, pie informado dos dias" horas e locais de reuniões da comissão 
os votos dos 503 Deputados da Câmara Federal, pela primeira e àe diligências que ela poderá eventualmente adotar, para 

. vez na História do Brasil, um homem poderoso está por ser que possa comparecer pessoalmente. ou por seu advogado 
punido, está sendo punido - pela primeira vez na Históri~ e para que, depois, não diga que lhe foi negado o direito 
do Brasil! E é pouco comum também na História dos povds. de'lidode defesa. 
um presidente da República ser tirado do poder peb forçà'. Sr. Presidente, na tarde de hoje. encaminhei requeri
da vontade do povo, constitucionalmente; desta vez não por, mento óe informaçées ao Minl:5tro àa Economia. Fazenda 
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e Planejamento - que não sei quem será e por. isso não nomeei 
- com o seguint~ t~or: 

REQUER!MENTO DE INFORMAÇÕES 

'Requeiro. n0S tennos dos arts. 49. inciso X e 
50 da Constituição Feder<ii COr.1binados com o art. 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal, seJam pr~s
tadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Plélnep
mentoas seguintes informações: 

- Qual a ju<;tifii:ativa da (k"ci"ío e () n:sponsJvel peja 
aUloriz:lç:io para a con';c,,,io do cmprcstimo de Cr$ 
4óI.500.(JOO.OO (valorc, lJe '.11). alrav':s dn contrata firmado 
em X de maio de 1991 pela Caixa Econômica Federal e a 
emprl'sa ('umpanhia Al:!r() Industrial Jaç:mã. naquele ato re
presentada por ll~e Chaves Fiúza e Ricardo Fiúza Filho e 
e tendo C0l110 avali,ta Ricardo Ferreira Fitíza? ' 

2 . Tal tram.aç<io foi quitada no prazo previsto? Houve 
estorno de jUf!>\·' Em ca,o m:gati\ú. Informar os motivos, 
hem como o p()sicionam~'llto atual do contrato. 

3 - Casn tenha havido mudança <lU ~uhstltuiçii0. total 
ou parcial. dos responsáveis lc~ais da dev<:dora. bem como 
fiadores. informar se foi realiz~dá nova operação financeira 
e seu embasamento legal. 

4 - Remeter cópia do inteiro teor do Dossiê n9 097836-8 
e seus anexos. os ljuai~ encontram·se IÚ Superin!endência 
Regional d.c Alagoas.' 

Ajustificativa. para tal rCljuerimento. é assim embasada: 

Justificativa 

'Considerando que, em 08/05/91, foi concedido 
crédito à Agro lndustrial Jaçanã no valor de Cr$ 
461.500.000,00, com autorização especial; 

Considerando que, em 13/1l.i91, por falta de paga
mento, a dívida foi enviada para p'rotesto, entretanto 
logo em seguiga a Gerência de Operações de Maceió 
remeteu ofícioap Cartório suspendendo o pro'testo; 

Considerando que, em 09/12/91, a operação foi 
contabilizada como crédito rotativo em atraso; 

Considerando que, em 30/12/91, foram estornados 
os juros do créditc rotativo·, no valor de Cr$ 
2.133.509.868.42; 

Considerando que, em 30112/91. foram concedidos 
02 novos empréstimos perfazendo o total de Cr$ 
2.692.681,97, com recursos do CEF/GIRO e PIS; 

Considerando que, em 15/01192, foram estornadas 
da contabilidade as operações efetuadas com os recur
sos do CEF/GIRO e PIS, passando a constarem como 
créditos rotativos em atraso; 

Considerando que, em 17/01192, ocorreu uma re
negociação especial no valor de Cr$ 2.102.966.080,00 
com prazo de 18 meses. e a Usina Bititinga substituiu 
a empresa Agro-Industrial J açanã, como titular do con
trato, sendo também efetuada a substituição dos fiado
res; 

Considerando que, em 17/01/92, aconteéeu a confissão 
de divida do crédito rotativo e a conciliação da renegociação 
especial; 

Considerando que, em 17/01/92, foi assinado. contrato 
de renegociação especial com o novo tomador - Usina Biti
tinga S/A; 

Toma-se necessário questionar-se como a Caixa Econô
mica Federal aceitou a substituição dos fiadores originais por 

pessoas que sequer apresentaram declar~ções de bens; muito 
menos ofereceram garantias reais à dívida. pois. tratando-se 
de contrato de confissão de dívida. os novos fiadores aceitaràm 
todos os termos da dívida contraída pela Agroindustrial Jaçan~ 
e afiançada pela farnl1ia Fiúza. O envio de tais informações 
visa garantir a integridade patrimonial da Caixa Econômica 
Federal, e permite que o Senado possa cumprir com suas 
responsabilidades constitucionais. 

Muito obrigado. 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 

EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO: 
Ala du Assembléia Gu&.! Ordinária e Extraordinária d:< 

Cis. Agrilindustria! Jaçanã realizada no 
dia de..deumhro de 1991. CGC i2.275.806iOOOI-71 
~<\Qs 12 dias do mês de dezembro de 1991. às 10 horas, 

em sua sede social. à rua Barão de Jaraguá n? 398, em Maceió, 
rCllntf:1m-Se ~m Assem!)l~i:l Geral Ordin;lria cumulativa com 
Assembl~!a Gera; Fxtraordi:1ária. os acionistas da Cia. 
Agroindustri.Jl hpna r~'prescntando a totalidade do capil:.tl 
social. conforme :;';: ,,~rifica do Livro de Presenç:L "'a· forma 
estatutária assumiu a Presidê.ncia D. Use Chaves Fiuza que 
convidou a mim. Ricardo Fiuza Filho para secretário'- Consti
tuída assim a Mesa e verificado quorum legal, o Presidente 
declarou instalada a Assemb!:!ia e apresentou aos ~c;-1h('res 
acionistas os seguintes documentos para discussão c se for 
o. caso aprovação. a) Relatório da Diretoria; Balanço Geral 
e Demonstrações Financeiras. documentos estes relativos ao 
exercício social encerrado em 31 Je àézembro de 1990 e publi
cados no· Diário Oficial e Jornal de Alagoas edições do dia 
26-6-91. b) Alteração do') Estatutos Soci:üs, para incorporação 
ao capital social da correção monetária do capital. c) Fixação 
dos honorários da Diretoria. Submetidos os documentos refe
ridos no item a e b, à discussão e votação foram os ;nesmos 
aprovados por un<!-nimidade e deliberado o aumento dq capital 
social de Cr$21.000.600,OOpara Cr$253.000.000.00, com a 
incorporáção daimportãnéia de : <::r$2;32.oo0.000,00 de Re
serva ·de Capitak-, permanecendo nesta conta o saldo· de 
Cr$999.767,70·por indivisíveL Em conseqüência o art. 5° dos 
EstatUtos Sociais fica com a seguinte redação: "Artigo 5o·~ 
O Capital Sociai·é de CrS253.000.000,00, dividido em 
253.000.000 ações ordinárias nominativas. do valor nominal 
de Cr$l,oo. O Presidente esclarecendo que não houve pronun
ciamento do Conselho Fiscal, em virtu<ie do órgão não ter 
sido instalado no exercício, propôs que os honorári.0s da Dire
toria fossem fixados no máximo permitido pela legislação per
tinente, o que f~i aprovado. Em Assembléia Geral Extraor
dinária, o Presidente disse que tinha sobre a mesa o pedido 
de renúncia da atual Diretoria, devendo os presentes se pro
nunciarem a respeito e caso a aceitem, elegerem os novos 
Diretores. Depois de vários pronuncia..-nentos elogiosos aos 
renunciantes, elegeram os seguintes por unanimidade e com 
mandato até agosto de 1993: Alexandre José de Co;rnbt":! Pinta, 
brasileiro, casado,. empresário, residente e domiciliado à rua 
dos Navegantes n9 215 apv501, Recife-Pernambuco. porta
dor da cédula de identidade 1.190.227 SSP-PE e- CPF 
149.190.364-34, para Presidente; AnOré Felipe de Coimbra 
Pinto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade 2.220.493 SSP-PE e CPF 354.183.974-00, para Di
retor Superintendente e Sérgio Augusto de Coimbra Pinto, 
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identi
dade 1.190.242 SSP-PE e CPF 316.250.459-68, para Diretor 
Administrativo, os dois últimos residentes e domiciliados à 
avo Bernardo Vieira de Melo n~ 51(), Jaboatão dos Guararapes 
- PE. Com a palavra o acionista Arnóbio Coimbra Pinto 
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Neto esclarece que a mudança do controle acionário da empre
sa, impõe a alteração da razão social, pois a atual encerra, 
o designa~ivu "Jaçanã" que a despeito de não ser privativo, 
porque não registrado como ta!, é amplamente conhecido 
como pertencente a orgar:ização dos antigos acionistas o que 
não me parece boa ética comercial a sua manutenção. Assim 
propõe que a atual razão social Cia. Agroindustrial Jaçanã 
seja altc.r,Kb para \ ) ... ina H:!irin!':l S'A. Sllhml"lilb;1 propp,ta 
;j VOlaç,l(l fOI ;1 Il1C'Tll.i ,'['I \)vad,! '..:m lll",'rep;IIlU,1. N:Fi" 111:1I, 

havendo a tratar, () I'rc"dnll<: Iiber\lu':I p,da" r;\ c' (<lII)(l ni.]. 
guém se pronunciou, ,;usp<-'l1lku os tr;lhalhos r;lr,l j,iVl<ltara 

da presente Ala 4ue ,.kpOIS ,1..: lida e 'H.:h'lda ..:onIOrI\l": vai 
assinada p(lr todos aci(ln,..,tas, Use ChaH~s FiUT.3 - Prc:sid..:nte, 
Ricardo bUJ'a hiho - '>,:cretarm -- AC!()lll"l;t..,: AI"xandre 
José de Coimhnl "into, André Fl'Iipc dI! Cóimhra Pira!a, Súgio 
,\ugusto de C'aitnbra PiutH~ Arnuhio (, 'ninlhra Pin~o Nt."tn e 
Anna Lúcia C·oim!}ra l-j~~t,) - P~'; Ipn,f'rH~;.!s lr!d;:I~~ri:~ C'ohn
tira de I'ruta", Ll<1a.: ,\h·~:mdr,· ,In,,· d<.' Coimhra Pinta, S,:rgio 
Augusto de CoimÍlra Pint ••. 

Confere com <l orll.:lI1al 
Use Chaves f'iuVõ,: 'Pr;:sidc:ntc:. 

CAIXA ECON6MICA FEDERAL 
Or. SUREGiAL 31-A/9! 

À 
DIROP/M2 

Senhor Diretor, 

MaCI.'IÓ, .'\ de maio de 1991 

L Conforme contacto tekfônico. infÜ1"mo q\le, nesta 
data, concedemos à Empresa Cía. Agroindustrial Jaçan:"!. ope· 
ração de Crédito Especi:J.l. no valor de CrS-1-61,SUO.UOO,OO 
para 30 dias. 

Atenciosamente, - Carlos Roberto Pereira, Superinten
dente RegiQnaJ/ AL 

Contraio de Crédito Especial a Pes.-roa Jurídica 
A Caixa Econômica Federal - CEF. instituição finan

ceira sob a forma de empresa publica, dotada d<:,personalidadt:: 
jurídica de direito privado. criada e constituída nos termos 
do Decreto-Lei n° 759/69. regendo,-se pelo Decreto n° 
97.547/89, de l° de março de 19K9, inscrita no CGC/MF sob 
n" 00.360.305/0001/04, com sede em Brasl1ia - DF, SUREG 
Alagoas, por seu representante legal, e a empresa Companhia 
Agroindustrial Jaçanã. com sede em Maceió, neste ato repre
sentada por Use Chaves Fiuza e Ricardo Fiuza Filho, dora
vante designada devedora e o(s) interveniente(s), adiante de
nominado(s) fiador( es), todos qualificados, contratam um em
préstimo em dinheiro, que se regera pelas cláusulas e condi-
ções seguintes: ' 

. Cláusula Primeira - A CEF, por sua SUREG acima 
mencionada, concede à devedora um empréstimo em dinheiro 
no valor de Cr$46L500.000,00 (quatrocentos e sessenta e um 
milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma deste·contrato. 

Cláusulá Segunda - O prazo deste contrato é de 30 
(trinta) dias, a contar desta data. 

Cláusula Terceira - Sobre o valor do mútuo incidirãQ 
juros compensatórios calculados à taxa de 13,20% (treze vírgu
la vinte por cento) ao mês, IOF observada a legislação em 
vigor e Taxa de Abertura de Crédito - T AC à razão de 
IOF 0,123% (zero vírgula, cento e vinte e três por cento) 
sobre o valor do empréstimo, valores estes debitados em conta 
corrente da devedora no ato da concessão. 

Cláusula Quarta - O produto líquido do I!mpréstimo 
será creditado em conta correnfe da devedora na CEF, vakn-
do como recibo. . 

Qáusula Quinta - O presente' contrato vencerá em 
7-8-91, quando então a dívida deverá ser litjuidada. 

Parágrafo único - O pagamento ~da dívida devaá :;er 
efetuado junto à Agência PajuçaraíAL da CEF. ou onde esta 
indicar. 

Cl:íll'lda Sexta - Em garantia do rn:s..:ntl' contrato e 
de r."I." .i' del11:,is ohrig:H,;()..:S oriundas ,k'-l,' inqrllllH:nto, 
aS"'m:l111 ° pre~ent<: termo corno fiadores, d..:v..:dorc" ,olid:irios 
l' Jll'lllêipais p:tgadorl'~ ,,<; quais neste :1(0 reTll!lKi;ll11 expressa· 
mente ao oencflcio de urdem previsto nos :llttgOS l'A\) I e 
1.50.1. ambos dn C<idigo Civil. ..: nos arti!!os 2hl l' 2ó2, do 
Ctidigo ('olÍlerciaL -

I'ar:í)!rafo Primeiro - A presente fi;mça suosistirá até 
:t liquida~':io total da dívida" 

P:lf:;,'r:,fo Sq:undo ..... T(1t!"S os caso~ d..: v·:ncim..:ntos 
antl'c'jl':t<;:io tI:l dl\'lda. I'r,:vistPs na Cl<iu,ul.\ :'-lona operaçüo 
lamh,'m c'm r<:l;,..;;;<> ans fiadore", 

CLiusub Sdil1la - No ca~o de impoTllu;t!idack na 4uita· 
ção da dívida. a deve,dora e o(s) fiador..:s(ES) pagará (ão). 
soore o va!"r do ..:mrréstimo. juros de mora ;'\ taxa de 1 % 
(um por cerito) ao mês e IOF nos termos da legislação em 
vigor, e aind:l. comiss':úl de permanência ,\ t3xa u:J;i;:ada para 
as operaçtles desta espécie na CEF, à época do eletivo paga
mento, independentemente de qualquer aVIso ou outra medi
da judicial ou extrajud!cial c sem pr..:jufzo da exigihilidade 
da dívida na sua totalidade e d.:mais cominações legais e con-
tratuais. -

Cláusula Oitava - Na hipótese de a credora vir a lançar 
mão de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, além 
do principal e demais encargos. a devedora e o(s) fiador(es) 
pagarão mais a multa corres{)undente a 1O'õ (dez por cento) 
sobre tudo. quarto for devido, pena convencional essa irredu
tíveL 

, Parágrafo únicG - A multá será devida inclusive nos 
casos de fàlência ou concordata. 

Cláusula Nona - O presente contrato vencerá antecipa
damente, autorizada a sua cobrança administrativa ou judicial 
para efeito de ser exigido de imediato a sua totalidade com 
todos os seus acessórios. independentemente de qualquer me
dida judicial ou extrajudiciaL além dos casos previstos nos 
anigos 762 e 954 do Código Civil. se foram descumpridas 
quaisql,ler das Cláusulas ora pactuadas e ainda quando em 
favor da devedora for deferida Concordata Preventiva ou SIlS" 
pensiva. Neste caso, 'também observar-se-á o disposto nas 
Cláusulas Décima e Décima Primeira, 

Cláusula Décima - Qualquer tolerância, 'por parte da 
credora, pelo não-cumprimento de quaisquer das estipulações 
ora convencionadas, principalmente em caso de recebimento 
das prestações fora do prazo fixado, será considerada mera 
iiberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento 
invocável pela Devedora ou Fiador(es). 

Clá~sula Décima Primeira - A Devedora e 0(5) Fia
dor(es), mdependememente de qllaiquer aviso. autorizam a 
Credora a utilizar o saldo de qualquér conta, de suas titulari
dades, de qualquermodaJidade, em qualquer unidade da CEF, 
para liquidação ou amortização das obrigações assumidas em 
decorrência deste cont'rato, 

Cláysula Décima Segunda. - Ficam expressamente asse
guradas. a qualquer tempo, a ceneza e a liquidez da dívida 
da Devedora e do(s) fiador( es), correspondendo o cálculo 
ao principaL juros"multa contratual e demais despesas ineren~ 
tes aq presente instrumento. 

Cláusula Décima Terceira - Fica, desde já, expressa- . 
mente autorizada a Credora a saear Letras de Câmbio, contra 
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a Devedora e o(s) Fiador(es), para pagamento à vista, 00, 

valor total do débito, neste compreendendo-se o principal, 
juros, multa contratual e demais encargos e despesas inerentes 
ao presente contrato. 

Par;igrafo tinico - A Devedora e o(s) Fiador(cs) consti
tuem a Credora sua legítima procuradora com poderes t:spe
ciais para que, em seus nomt:s, aceite a Letra de Câmhio 
sacada na forma acima. 

C1:iusula Décima Ouarta -O(s) Fiador(es}. ora intcrve
nientt:('j. pdo pn.:scntc contraI!.) e na mdhor torma de' direito. 
manik,ta(m) a sua plena conconhincÍa aos l<:rmo" e condiçõt:s 
e,lipula~os neste instrumento. 

Cláusula Décima Ouinta - Para dirimir quaisquer ques
tões decorrentt:s, direta ou indiretamente, deste insuumemo!. 

o foro competente é o da Seção Judiciária da Justiça Federa!. 
na capital deste Estado. 

E, por estarem assim. justos e contratados. os contra
tantes aceitam e assinam o presente contrato. sem nenhum 
const'l-angimento ou vício de vontade. em 3 (três) vias de 
igual teor c forma. juntam.:ntc e na presença das te!'tcr.1unhas 
ahaixo. ficando cada ::on!rarantc com uma via 3ssin~llb. 

Maceió. 8 de maio de lLJLJI. - Supcrintendentc I:Zc~ional 
CEF - José Alberto de Albuquerque Pereira, G<.:rCI,lC de 
Operações - Devedor devedora: Use Chaves Fiu7.:l e Ricardo 
Fiuza Filho - Cônju:!'t. Dr~ Ricardo Ferreira Fiuza - Fia
dor(a): Use Chaves Fiüza·- Fiador(a): Ricardo Fiuza Filho. . . 

L"!·~t_v"; .. '" __ ._~ _____ ~.~ 11.1.0:. ...• · J [:(:.;.1.:,.11 j o. 

Z~-:-r::?} rAnA 'f.\.·~;·;"'H •• IUUI1 .• ' ~~~:lI·c~'~~~~t.IT~??~7~~::i=':;:;::::!+: 0...i 
i ... ~ .. ;.:.~-... -~:~~~_ .. --_·_- :', :~·.: .. !:.'.~:':l:...~ .. :"::'_.: .. :_+ ... ~4~::"':'':':''':'_-\..._.-. * .J 

f Se. atlt~r"'f"'v C' u<;<:lhl"'·'I.l\.' rt~1II dll'pf.ll}ldll'!"l:'" UI' pnlt1tJ l'O 

c:h~q\JC li' !>(', tu: \'Idor tJc CI~ -10 Rl1h~c.f' .. .-... Jtltl:.J 1)1""1. <':113. 
. . . .. 

A"rc ... ,Jf}<l'l'!"o"j,1 J[\;r~,n. r:lc 01.'J-835-9. 4lplerl:'t,tado 1'\.-10 ~(Oryl,:(" 

de C~"'r~non ... ~ .... 

\- ~~J.. ••. t: J~ 4:/. ,. o,, ... _\: •.• :_ ... 

-,,':..i. Al.'trtqo l,C AL.I'1..l!,'l'l:.lIbl'!:. fll.~lJlA 

G'!.et.te d"!' O,'et D~ - ... 

o SR: PRESIDENTE (Iram.saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Odacir Soares, para uma breve comu
nicação. 

o SR. ODAçm SOARES (PFL - RO. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Estamos vivendo, no Senado Federal, a partir de hoje, 
um momento novo em nosso País, que é o de ter sido chamado, 
o Senado Federal. para processar e julgar o Presidente da 
República, cuja autorização foi concedida ontem, majorita
riamente, pela Câmara dos Deputados. 

Eu queria pedir permissão a V.Ex' e aos nobr~s Senado
res, aqui presentes. para' solicitar a transérição, nos Anais 
do Se~ado, do editorial do Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de hOJ~, sob ? tí~ulo '0 Supremo em risco' e ler parte dele. 

DIZ o edltonal o seguinte: 

'Desde o início do processo de impeachment, tive
mos uma única e exclusiva preocupação: a de que a 
ordem jurídica fosse preservada. Não era posição fácil 
de expor perante parte do público, pois implicava sus
tentar os direitos do cidadão Fernando Collor de Mello. 
A S. Ex', no entanto, havíamos condenado como ex
pressão de um sistema sociopolítico atrasado. que da 
modernidade com certeza conhecera o circuito finan
ceiro internacional e pessoalmente ilavia desmerecido 
da Pátria e deslustrado a Presidência da República. 
Preocupava-nos a Lei, pois o Estado de Direito s6 
subsiste quando, ao acusado, se garantem todos os re
cursos processuais inscritos nos Códigos. 

Ao longo dos dias, alertamos a opinião pública 
para grave problema: qual a lei que regerá a instauração 
e instrução do processo do Presidente da República 
pelo Senado Federal? Suscitamos as dúvidas. e para 
nenhuma delas houve resposta satisfatória. Com isso 
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se corre, agora, o riSoco de e-.;:he(e.~stado ser proces- esqueceu o insulte de Floriano ao :Supremo, o:, anos 
sado por normas feitas Ild hoc. do Estado Novo, coarct:mdc) a Suprema Corte: os atos 

Na data de hoje, nossos temores se confirmam, Jos governos autont:irios aposentando Ministros do 
agravados, se se pode dizer, pela quebra da esperança STF. Por que motivo haverá de lemhrar-se - a Nação 
no caráter sagrado da ultima instituição a que os brasi- - de quo um Pn:sidcnte da República pode vir a ser 
leiros sempre esperaram recorrer em busca de justiça. julgado por uma lei arl hoc, ou por um artigo de um 
No dia 28,24 horas antes de a Câmara votar a acus:l.ção regimento interno? A Nação pode esquecer-se disso; 
contra o Presidente da República, o PresiDente do Se· na memória das instituiçôes, no entanto, persistirá sem~ 
nado Federal foi cUllSultar o Presidente do Supre:no pre o momento em que o Estado de DireitO', ao triunfar 
Tribunal Fedcral (STF) para colocar-lhe suas JÚviéJ.s sobre a corrupç{io ,kscnherta, começou a ceder passo 
e saber como proceder! O grave, que espanta c comove ao .regime da Conv(:nç;io. vale'dizer, àquele em que 
a um tempo - e por comover e:1tenda-se impressionar o Direito se faz nas ruas e nos conciliábulos dos que 
-, é que também o Presidentc da Corte Suprema não as governam!' 
soube dar resposta à consulta; e não soube ·porque E esse o editorial do Jornal O Estado de S. Paulo, publi-
não havia - como mio há - texto legal que defina cado na edição de hoje, ~oh o título 'O Supremo em risco'. 
com clareza o rito processual do impeachment. Muito obrigado. 

A questão é politicamente tão grave, por ser sem O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) - Concedo a pala-
precedentes na história do País, que o Supremo Tribu- vra ao nobre Senador José Fogaça. 
nal Federal se reuniu para consultas. Alente o leitor O ~R. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o se
para o fato: nq momento em que a Câmara dos Depu- guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
tados autoriza o Senado Fedaal a processar o Presi- Srs. Senadores~ 
dente da República, nenhuma instituição sabe, apoiada Como sabem V. Ex's , fui designado pelo Senador Mauro 
em textos jurídicos incontroversos, que procedimento Benevides, PreSidente desta Casa, para representar a Oposi
deve ser adotado! O Presidente do Senado decidiu co- ção ao atual Governo, no Senado, junto à Assembléia anual 
mo aceitar a denúncia e instaurar o processo. Depois do Fundo Monetário.lnte.rnacional e do Banco Mundial. 
disso, o quê? . Sr. Presidente e Srs. ~enadores, cumpri essa honrosa mis-

Neste processo em que temíamos que as ruas impu- são em nome <!.Õ Senado e.'evidentemente, tratei de expressar, 
sessem sua vontade ao Pretório Excelso, como os tan-· nos limites das minhas'possibilidades, aquilo que entendo ser 
ques o haviam feito em 1955, a Suprema Corte. se viu o pensamento global, o pensamento conjunto desta Casa. 
envolvida por uma das partes em· causa. Quando. o. Mas, antes de mais nada, eu queria fazer um registro 
Presidente do Senado vai ao Presidente do Supremo da postura digna e correta, adotada pelo Ministro da Econo
e o consulta sobre que rito adotar na instauração e mia. Fazenda e Planejamento, Marcl1io Marques Moreira. 
durante o processo, o Sr. Mauro Benevides não está S. Ex', que goza de prestígio neste cenário, que goza de um 
consultando o Chefe do Poder Judiciário; faz uma con-. elevado conceito junto aos organismos financeiros interna
sulta jurídica e política ao ~r. Sydney Sanchez. Quando donais. sabedor de que a crise política do Brasil enfraqueceria 
o Ministro Sydney Sanchez aproveita a reunião admi- a representação do Governo, tratou de levar a essa reunião 
nistrativa do Supremo Tribunal Federal para.que nela anual, onde estariam presentes ministros das finanças de quase 
se discuta como o Senado deve proceder - sem que todos os países do mundo - tanto dos países ricos quanto 
o Poder Legislativo, oficialmente, tivesse solicitado ao dos países pobres - uma representação política que mostrasse 
Poder Judiciário a interpretação da Lei -, teriam inte- o càáter permanente daquela comitiva e dos interesses que 
grantes da Suprema Corte deixado de agir como intér- ela representava. 
pretes e garantes da Constituição para ser consultores O fato de introduzir na comitiva oficial um Senador repre-
legais do Senador Mauro ·Benevides? sentando o Governo. no caso o ilustre Senador Dario Pereira, 

A possível transforml";ção das funções da Suprema e um outro Senador representando a Oposição, caracteriza 
Corte, . imperceptível, dadas as paixões que a tudo bem a vontade do ministro de mostrar ao mundo financeiro, 
dominam, pode ser grave para a democracia. Ao per- de mostrar aos homens que comandam o Sistema Financeiro 
mitir a transmissão do julgamento do manàado de segu- Internaci.onal que esse processo de discussão da dívida externa 
rança do Sr. Collor de Mello pelas televisões e rádios, brasileira. que essa luta para se encontrar uma saída articulada, . 
o Supremo Tribunal Federal cedeu em sua majestade. coerente e, sobretudo. saudável para o Brasil não e problema 
Ao discutir uma questão que não lhe foi colocada for-· de um governo específico nem de um governo eventual, mas 
malmente, o Supremo Tribunal Federal terá retirado é um problema do PaÍ3. 
do cidadão Fernando Collor de Mello o direito de recor- Ó Ministro Marcílio Marques Moreira, na reunião com 
rer de qualquer decisão processual- do ·Sr. Mauro Bene- o Presidente do Fundo Monetário Internacional, Se. Michel 
vides que julgue possa afetá-lo. Isso pórque, se o rito Camdessus, deu-me a palavra, e eu lhe disse que, como repre
estabelecido pelo Presidente do Senado tiver sido suge- sentante da Oposição brasileira no Senado, vinha até aquela 
rido, ainda que pelo silêIlcio de integl'antes do Supremo Assembléia para falar, não sobre a proposta de um eventual 
Tribunal Federal, a que instância poderá bater esse governo - porque o Governo Fernando Collor, como aliás 
cidadão. apoiado numa mínuna segurança jurídica de quaiquer governo, tem carater passageiro e transitório - mas 
que será julgado com imparcialidade? para reafirI!l.ar que as reivindicações do Brasi! para que a 

O Supremo Tribunal Federal corre o risco de trans- sua dívida externa seja rolada, para que os seus títulos sejam 
formar-se num órgão político. São essas questões que substituídos por novos títulos em condições mai5. favoráveis 
parecem esquecidas pe!.a Nação, mergulhada na luta ao nosso País, para nós é uma questão permanente e legítima 
apaixonada entre os vencedores de ontem. A Nação. do interesse nacional. 
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h" nl"· .... st:nltdo. Sr. I'n:\idclltC. 4uc !t-V<l1l10S a nossa 
~) .... ,çau .- \.- dl'j'\;tlllU", i'''d CLlft) an Pr<':'Hh:ntt.- dn FMC Sr. 
r>.h:hel ( ',lIndl".\U'" - com muita firmc/a. com muita veemên
Cia, !:ni.lll/.alllO' quc () Bra,il queria kvar adi;lntc ... sse pro
Ce-s";;o dL" fH."g<.H.,·ia,,-:,to C prcci:-.ava ser feconht.!t.:iJo por es.sas 

inqitulç('·:' !l,)" (omo um pai ... man',inal. 0;10 como um país 
de '~'I:lll1,LI I1nll:l dentro til'''C ,i:..l<:1lla. mas ncet:ssitava recu
r<..'r~lr' () '-\.'U ... ~ .. :I::.lS L'01110 li 111 pai~ de.: pnr:lt:ira Iinh~~ n~i~) sÓ 

no ,cntld" ,Je: rn'eber !l')"'" financl:tIllcnt()'i. de atrair invt:sti
mt:nlu .... 11\;11 .... il t J!)íC:-". nl~tS tanlh(,,;nl no :--.c.:ntiJo Jc ver á sua 
Jív:da ta um tratamcnto mais adcquado, mais justo, mais 
coerente. 

Ao mesmo tcmpo. eu 'lhe dissc que.: o Senado aprovara 
o AL'or,!<, d,· PriTlclpios e. C()!110 a minuta contratual 'a ~r 

assin:llb rq)[(,duLla o An',rdo de.: l'rillupios. ~ t:vil!c:ntc que 
o 'Sc:nado tenderia. tamb~m. ,.k"de.: que sc configurassem as 
meslil:" condiçúL·s. a apro\ar o contrato a s'cr celebrado com 
os baile,,,; que:. ~c o St:nado arrova~sc csse acordó. haveria 
de hOl1r:,r t.:~,a posição; que.: essa postura não era do Governo 
ne.:m Jt.: um ministro ou de um prcside.:nte da república, mas 
era a (l,,:..tur:, do Pais. 

De modo que. ao dizcr tudo isso. eu não afirmei que 
o Se.:nado aprovava a política econÔmiea...do Governo ou a 
forma peLa qual cste vem conduzindo se·ús ajustes internos 
para e:..tabililar-a ,?conomia e retomar 'O cre.~cimento. O que 
procure.:i dizer. dé.forma clara, veemente e ineqp.ívoca, no 
meu modo de entender, é que, uma vez que o Senado tivesse 
aprovado e recon~ecido a validade e a procedência deste acor
do, ele o falia em nome da Nação, não em função de um 
governo específico ou eventual. 

Ao dcixar clara ess:l. posição, recebi do Presidente do 
FMI as se.:guintes palavras. que aqui gostaria de reproduzir 
junto a esta Casa. Tentarei ser o mais Iid possível: 

'Sr. Senador José Fogaça, representante da Oposição bra
sileira no Senado, seu país está vivendo uma grave crise políti
co-institucionaL Quero crer que a brevidade e a firmeza, com 
base na Lei e na Constituü;io com que V. Ex' vierem a resolver 
essa questio será fundamental para o Brasil,ser recol}hecido 
como um País de civilizaçã'o política superior e de nível institu
cional próximo ao do Primeiro Mundo'. 

Em outras palavras. traduzindo o pensamento do Presi
dentc do Fundo Monetário Internacional. parece-me que fica 
absolutamente clara, Sr. Presidente, a posição dos organismos 
financeiros internacionais. principalmente entidades públicas 
como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, 
que são as entidades que d:"io parecer sobre a classificação 
e a qualificação dos países junto a esse mesmo sistema finan
ceiro. Se o Brasil conseguir resolver sua questão institucional 
pacificamente e com a maior brevidade de tempo, dentro 
da Lei e.: da Constituição. é um país que merece o respeito 
do mundo, Entretanto. sc o Brasil adiar mfinita e intermina
velmente esse processo e não chegar a conclusão nenhuma, 
não passa de uma repuhliqut:ta de banan:!s. 

Sr. Presidente. a Bolsa de Valores, onten·., deu o sinal 
mais visível e mais notório dessas palavras do Presideme do 
Fundn Monetário ínternae.:ionaJ. Bastou que a Cllmara dos 
Deputados autorizasse o processo contra o 'Presidente da 
Repúbiica para que houvesse uma subida imediata nos índices 
das Bolsas de Valores. Parece-me que o mercado. uma espécie 
de ammal selvagem. que.: reage a estímulos externos - se 
esses eSiímulos são positivos e favoráveis, a reação e positiva; 
se são negativos e depressivos, a reação também é depressiva 
-, é o sinalizador mais evidente e mais insofismável dessa 

realidade. Se a Câmara dos Deputados não autorizass~ o pr~
cesso contra o P-reSllknte da República, não aprova:..sc () pro
cesso de impe;.;.::",:;:,,< ontem. nio tenha nenhuma dúvida 
de que este Pais cama na descrença, na mais absoluta ue.:pre
ciaçáo intorna e externa. Haveria um estado de incredulidade 
em relação ao Brasil do qual. creio, so nos recuperariamos 
nos próximos cinqüenta anos ou na próxima geraçao. Ao mes
mo te.: mpo , deve-s-; u:lcr com toda clareza que o fato de a 
Cãmara dos l,)~DuL.ld·c)s tcr aprovado ontem o impel.lchm~nt 
signific3 que o Hr:·;Jt t:::rá um tratamento de pais de pnmcira 
linh:i. de um p2i~ poh,icamente civilizado que merece respeito 
e consideração da comunidade internacional. 

Portanto, Se. Presidenie e Srs. Senadores, penSo ter cum
prido essa.missão e procurei fazê-lo não diante dos parâmetros 
ou dos limites de f'bióonamento político do meu Pa-rtido; 
não fui lá como representante do pensamento do PMDB. 
mas designado e escolhido pelo Presidente do Senado FederaL 
Tentei ser o mais abrangente' possível na expressão das Idéias, 
das opiniões e dos posicionamentos adotados sobre a matéria 
aqui nesta Casa. 

O Senado Federal, na verdade, aprova o quê? Não é 
propriamente o acordo que ele aprova, porque o acordo não 

, está feito. O que o Senado está aprovando e deseja que 
caminhe para diante é li. atual instrumentação do acordo. Foi 
o que aprovamos aqui. Aprovamos aqui uma gama de opções, 
a que .os bancos vão ou.não aderir. Aprovamos sete instru
mentos alternativos, sete tipos díferenciados de títuios de dívi
da - os cham'ados bónus da dívida - que agora são subme
lidos à escolha, ao crivo, ao critério e à seleção dos mais 
de mil bancOs que constituem o board dos credores externos 
do 8rasiL 

O que está ai ainda não é uma definição do modelo de 
pagamento da dívida externa brasileira; o que está aí é apenas 
a abertura de um leque de propostas, é a abertura de uma 
gama de opç&!s que os bancos ainda vão escolher, às quais 
eles vão aderir ou não. 

Há bônus de diversos tipos, de diversas procedências. 
Parece-nos que os chamados bônus de desconto e os chamados 
bônus ao par serão os mais arraentes para os bancos credores 
do Brasil. O bônus de desconto é aquele que prevê um descon
to de 35% no principal aa dívida; os bônus ao par são aquele~ 
que supõem que o credor estrangeiro colocará no Brasil um 
dólar para cada dólar que o Brasil pagar lá fora. O problema 
todo - esta será a decisão mais grave e crucial do Senado 
Federal - é saber qual o percentual que os bancos estabele
cerão no mix, ou seja, na mescla desses títulos, na composicão 
desses títulos. 

Recentemente, os bancos internacionais fizeram uma 
proposta de adesão ao .contrato para a Argentina que não 
foi s:illsfatória para os argentinos. Os bancos propuseramtro
car 85% dos títulos da dívida externa argentina pelos chama
dos bônus ao par e apenas 15% pelos chamados bônus de 
desconto, os dlscQunt oonds. como chamam o.; <;specialistas 
dessa área. Com esse mix de 85% e de 15% há um desequi
hbrio muito grande em desfavor dos interesses a.rgentinos e 
em favor dos in~eresses dos banqueiros, pela razão de que 
os chamados bénus de desconto já 'contêm uma redução da 
massa da dívidô., Ao optarem por apenas 15% do total, os 
bancos demonstraram que nao estão dispostos a entrar neste 
processo, concedt:ndo uma redução de dívida nos níveis e 
nQs limites que o Brasil, Argentina, Venezuela e México dese
jam. 
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é importante 
saber que. na minuta contratual a""mada. há uma cl.iusula. 
dizendo que. uma vez proposto o mil( dos ban..:os ..:reuorcs. 
a mixagem, a mescla de títulos que c,msunstanclarao as opçóes 
feitas pelos bancos internacionaIs. lima vez realizada esta pro
posta, poderão ainda o Governo hra"Ilelro e () Senado Federal 
recusá-la e solicit:lr uma nova rodada de negociações. 

É uma cláusula acautdadora. por4ue p..:-rmitt: 4ue o Sena
do Federal e o Governo brasiklro. entendendo que a proposta 
dos bancos. que deverá se completar ate julho de <j3. não 
corresponde aos interesses e às reivindicaçóes do Pais e do 
Governo. solicitem uma nova rodada de negociações. eviden
temente no sentido e na tentativa de eqllilibrar esse leque 
de opções. 

Não é possível que os hônus de descontos. quc são os 
mais favoráveis pelos juros fixos e pel:! redução. significativos 
no montante da dívida. sejam aqueks que estejam em menor 
quantidade, ou seja. num percentual insignit'icante - foram 
propostos em 15% para a Argcntina. 

Sr. Presidente. todos os mecanismos acauteladores. rodos 
os mecanismos de precaução foram tomados. O Brasil está 
dispo~to a reingressar na comunidade financóra internacional. 
Ele sabe que pagar a sua dívida custa. é pesado. é um grande 
sacrifício nacional. e o Brasil só o fará se essa mesma comuni
dade financeira:' em~ontrapartida. lihera\ investimentos vigo
(OSOS e reanimadores da nossa economia. 

É importanteoressaltar que a simples assinatura do proto
colo de intenções, ou seja, a simples assinatura do' acordo 
de -cavalheiros já serviu para abrir espaço .junto· às fontes 
de financiamento japonesas. A assinatura da: miimta contra
tual pelo Brasil também lhe garantiu que os bancos japoneses 
abrissem novas oportunidades de financiamento. Na tarde 
do mesmo dia, logo após a reunião, numa $:.1Íd ao lado no 
Banco Mundial. instituições de crédito japonesas, no caso. 
o Eximbank japonês, liberavam um financiamento da ordem 
de 50 ilhões de dólares para o Brasil. Isso pode parecer 
algo r Juzido, algo modesto para as necessidades do País. 
1". .~ importante frisar que, há quase uma década. os japone
StS não liberavam financiamentos para o nosso País. 'Esse 
financiamento não compreende a compra de produtos japone
ses; não i :.m contrato de financiamento vinculado; são dólares 
que entram no Brasil para financiar iniciativas que serão toma
><' no Brasil, sob a coordenação da vontade e. evidentemente, 
dos interesses expressos pela maioria do País. 

Ponamo, Sr. Presidente, se esse é um dado.significativo 
e importante, não devemos deixar de levá-i{) em consideração. 
É evidente que, se tiver que promover uma ruptura desse 
processo por entender que o Brasil está sendo lesado. o Senado 
O fará; mas é claro que a postura sibia. elevada e responsável 
desta Casa está fazendo com que a comunidade financeira 
internacional retome com o nOSS0 País os liames antigos de 
considerá-lo um país de primeira linha, que merece tratamento 
superior. Com isso, é possível que o Brasil volte a se integrar 
ao mundo e a 'retomar internamente as condições. de cresci
mento econômico. . 

Esse é o relatório. Sr. Presidente e Srs. Senadores. que 
gostaria de fazer a esta Casa. além de dizer que. sem dúvida 
nenhuma, o Minisrro Mardlio Marques Moreira. embora dis
cordemos do conteúdo da sua política económica, é um ho
mem honrado: a sua respeitabilidade passou ao largo dos 
problemas e dos escândalos que envolvem o Presidente da 
República; sobretudo S. Ex' soube ser apartidário. ou $upra
partidário, na condução das questões Junto ao Banco Mundial 
e Fundo Monetário Internacional. 

Presenciei lamhem um discurso duro de S. Ex' no Consti
tuency do Fundo Mom:tario Iniernacional. quando o Ministro 
Marcílio Marques Mon:ira disse claramente que os países ricos 
são perversos com os p;líses em desenvolvimento. pois exigem 
destes aju!>tes internos duros e severos que mio são capazes 
de fazer com eks pn"pnos. E~sas palavras foram pronunciadas 
pelo Ministro MarcJ1ill Marques Moreira no Cons!ituency. que 
é uma reUIll;!O con"rituiIW; da representação do Fundo Mone
tario Internacional com os países que o Brasil representa e 
dos quais e porra-voz. 

POrt::mto, Sr. Presidenté. faço este registro da honradez. 
do pre~tígio e da competênCia do Ministro Marcl1io Marques 
Moreira, que, sem duvida nenhuma. neste campo da dívida 
externa, prestou um st:rVlço ao País. 

De nossa paFre. cremos que também procuramos cumprir 
a missão que nos foi desiglJada. sem sermos um senad0r do 
PMDB, Sl'm sermos urTI senador de um determinado partido, 
mas faiando em nome da Oposição brasileira e. sobretudo, 
em nome dos interesses nacionais. Muito obrigado, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR_ PRESIDENTE (!ram Saraiva) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Cid Sabóia 'de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA.DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pronl1'Ocia o seguinte discurso. Sem revisão do' ondor.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Algumas vezes. vim e!l. esta tribuna discutir o' processo' 
do impedimento absoluto'do Presidente, de acordo com sen
tença que pudesse ser prolatada por esta Casa, na condição 
de tribunal especial irrecorrível. Fizemos aqui vários pronun
ciamentos. e os debates aconteceram por conseqüência. D~s
ses debates vieram luzes de grande importãncia para que eluci
dássemos alguns aspectos vitais desse problema institucional. 

Ontem a Nação brasileira viveu instantes inéditos em 
toda a sua História. As cidades' todas levantaram-se em mani
festações através do povo; o Cohg~esso Nacional esteve cerca
do de pessoas, e. aqui dentro, tínhamos a presença da gente 
brasileira, todos interessados no eqüacionamento do proble
ma. 

A· Câmara dos Deputados, numa. reunião memorável, 
decidiu por autorizar o Senado da República a processar e 
julgar o Presidente por crime de responsabilidade. E hoje, 
no morr.ento em que estamos na tribuna, já vai avançado 
o processo. posto que. diante de muitas dificuldades, foi 
inclusive formada a Comissão Especial a que se referem a 
Lei n' 1.079 e o Regimento Interno desta Casa. 

Quero transmitir aos meus Pares algumas convicçôes que 
tenho ago:ra e que nasceram naturalmente da experiência dos 
dias que estamos vivendo. São diiiS que no:; temperam; são 
dias que nos calibram: são dias que nos preparam para o 
exercício da missão: são dias de aprendizado; são dias acadê
micos: são dias de ciência: são dias de ensinamento, o duro 
ensinamento à luz dos fatos. 

Hoje é fácil. Srs. Senadores, concluirmos com certa clari
vidência o que á Nação contempla, acompanha e vivenda 
com tanta emoção. 

Havemos de convir que o Senado, caros Senadores. não 
pediu autorização à Câmara dos Deputados para processar, 
por crime de responsabiliçiade. o Presidente da República. 
Também havemos de concluir que, vindo a autorização não 
pedida. admitido o que não se requereu aqui, é. no entanto, 
inexorável a instauração do processo nesta Casa, e isso acaba 
de ocorrer através da Comissão Especial, que, com o lúcido 
parecer do Senador Antonio Mariz, propiciará. logo mais, 
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a este Plenário a votação históric;! ~~l~'c\arará instau-
rado o processo. . 

Ouçam bt!m. Srs. Senadores. a minha afirmativa. Dentrp 
de alguns iQstantes. esta Casa declarará instaurado o processo,. 
para que o Presidente da Repúblil.."a responda ·por crime de 
responsabilidade. Isso não nos afasta, no entanto, daquilo 
que- o orador já dissera em outras ocasiõe~:· a existência de 
uma 'lwm:ira elapa processual na Câmara dos Lkputados. 
um pl!-processo. uma instruçao preparalôria. porque. afinal 
de codas. a C:lmara dos Deputados conheceu. deu como 
existente. -traçou procedimerytos diante de uma denúncia con
tra o Presidente. acusado de crime de responsabilidade por 
dois no ores cidadãos, notáveis )rasileiros. ocupantes de fun
ções destacadas. 

Assim. a Câmar.a dos Depmados. após um trahalho inten-
. so. concluiu. pela procedência da peça acusatória. com um_ 
parecer muito bem prolatado pelo Deputado Nelson Jobim, 
que se constitui no libelo acusatório aos atos do Presiden.te 
da República mencionàdos n:l denúncia apresentada à Câmara 
dos Deputados. '. 

Significa, então. dizer que houve na Câmara uma denún
cia; que esta denúncia foi processjlda; que este processo teve 
uma Comissão; que esta Comissão teve um parecer; que este 
parecer foi votado e que, por fim. a Câmara dos Deputados 
autorizou a existêpcia do processo· propriamente dito na corte 
especial, que é o ~nado da República. presidido pelo Presi-
dente do Supremo Thbunal Federal. ' 

Há de se admitir. por isso, que veio da Câmara dos Depu-' 
tados ia parte acuSatória, que, no entanto, foi prod..;zidá à 
margem do tribunal, que é o Senado. 

Na Câmara dos Deputados, produziu-se a denúncia, uma 
apuração inicia.!, um jufzo aUlorizativo, a convicção de que 
aquilo devê ser apurado. inclusive, com todo o direito de' 
defesa e com todas as possibilidades de acusação. Que haja. 
;.) processo, manda dizer a Câmara dos Deputados. 

Hoje, nesta Casa, temos instalada a Comissão prevista 
pela lei específica e que recebeu petitório dos dois sjgnatários 
da denúncia, ratificando, para todos os efeitos senatoriais. 
aquilo que fora dito perante a Câmara dos Deputados. Essa 
peça ratificatória transmite para esta Casa, com todas as forças 
e solenidades do Direito, o conhecimenfO da denúncia e o 
novo procedimento mais profundo, inclusive com possibili
dades mais amplas de· defesa a ser deferida, oferecida ao Presi-

I dente da República. 
O processo, neste momento, Srs. Senador:~s,-encontra-se 

numa fase de instrução aqui no Senado Federal, vivendo. 
portanto. a sua segunda e importantíssima etapa, em 'que 
o proce::!!mf'-.~o chega finalmente ao próprio tribunal especial, 
que passz. a se preparar para receber a presença do Presidente 
do Supremo Tribunal Fc":_:·· l 'mdeéê"c'erá enccllílUar os autos· 
!Jevidamente saneados e em conmç6es· de ~;m procésso de 
julgamento final. . 

Chamaria de preparatória a fáse que hoje esta..-no!' ',Íveh' 
do, a Comissão considera o processo insJaurado no.Senado 
Federal, estabelecendo. de acordo com o Regimento Interno 
e com a Constituição Federal. o momento em que o Presidente 

. da RepúbliCa será comuniCado,_ oficialmente, da autorização 
de insaturação do processo nó Senado para que se afaste 
da Presidência da República e o processo possa aqui correr, 
sem as influências que existiram no âmbito da Câmara dos 
Deputados. Influências lá de uma consideração menor, por
que, aIinal de contas, nesse episódio, a Câmara dos Deputados 
não é corte, não é tribunal, é apenas o órgão que autoriza. 

Mas. aqui. j;i se eslahdcú: a funç;ío jurisdicional especifica. 
imponente. irrecorrivdc que mer.çce um trato muito especial. 

ü afastamento do Presidente da Repúhlica é nc(cs~ .. \rio· 
que ocorra e com absoluta hrevidade, porque não há de se 
admitir que. apú~ a m:tllifestaç:io da Câmara dos Deputados,· 
pnncipalmente éom aquele colorido, com aquela força. com· 
aqut:le ntÍmt'ro. ainda continue no Palácio do ·Planalto (' ·Sr. 
h:rnando C()llor de Mello. Primeiro porque. a partir de: on
t~"II1, do mom~'nlo (111 que se complctilu· o voto de mílH.:ro 
:';36. toJo c 4ualql1er ato do Senhor Presidente da República 
j;i ~ impu1;nüvel, j;í sC'frcrü. p(jr parte 'dos interessados. uma 
'1m pia possibilidade de impugnação. 

O Sr. José Paulo Bisoi - Permite V. Ex· um aparte? 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. EX' 
com todo prazer. 

O Sr. José Paulo Bisol - Nobre Senador. V. E' está 
chamando a fase pré-processual que estariamos tramitando 
de fase preparatória. Peço vênia para perguntar: preparatória 
de quê'?' Um povo não pode ser ludibriado no que tem de 
mais nobre na sua afetividade. O dia de on,te1ll não .foi um 
dia do cotidianõ. não foi um dia jornalístico, foi um ~ia da 
História' do Brasil. O que estamos fazendo com essa fase 
que não .é preparatópa ge nada. que é uma 'fase. dilatória. 
que ~ uma fase de fazer tempo? Tempo para quê? ~fedo 
de quê este Setiado tem? you dizer a V,Ex' com toda a simpli
cidade: a Câmara resdlve.u o que todos nós sabemos ser uma 
condição de procedibilidade. Se não há condição de procedi
bdidade - desculpem a simplicidade com que vou dizer isso 
-, significa que não se pode prccessar enquanto a conáição· 
não for atendida. Então, ontem, essa condição foi atendida. 
Mas quero que o S~naào, que.evidentemenre repercute o 
sentimento desta Nação. dê-se· conta de que o povo bra:;iíeiro 
não lida com condições de procedibilidade, o povo brasileiro 
foi às ruas para fazer o impeachment_ Os fatos são fatos; 
as idéias são idéias. Os fatos significam c que significam para 
uma Nação; embora nós. tecnicamente, possamos aqui li-dar 
com condição de procedibilidade. Nenhum de nós tt:m o direi
to de brincar com os sentimentos desta Nação,. vi vielos de' 
uma maneira dramática, irrepetível, como ocorreu ontem 
E nós. Senadores da República, estamos empurrando o :empo 
para onde? Para 'i TIl.omento estamos empurrando um des
pacho? Onde· que está o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal? O Y!lI lugar, nesta hora, é aqui dentro desta Casa 
- se é que na alma dele repercutem os sentimentos do 'meu 
povo. Ondp: é que está o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal? E o que é que estamos fazendo com uma reunião 
na qual não tínhamos nada para decidir? J--eio aqui 'a denúncia 
está formalmente correta'. Meu Deus do céu. isso foi decidido 
na Câmara. A. condição de orocedibilidad e foi atendida. Esta
mos aqui para fazer o julgâmento do julgamento da Cãmara? 
::·~l .. <;ive. é falta de respeito em matéria de compet~ncia. 
Estamos usurpando competência. Portanto, nobre Senador, 
eu não poderia deixar'passar este momento, porque não vou 
levar nos meusombros-essa respOnsabilidade. Os que puderem 
me\o.uvir que me ouçam! É muito simples cumprir a lei: é 
trazer~o Presidente doSupremo Tribunal Federal para aquela 
mesa ali, colocar .os autos pré-processuais na sua frente e 
diier: Excelência. promúlgueaí um despacho interlocutório 
nos seguintes termos:'Reéebo formalmente a denúncia. Cite-~ 
se o Senhor Presiderlie da República, que no momento da· 
~;tação ficará suspenso de suas atividades' .. O que estamos 
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la=ndo, quando as coisas siiot:io simples? A sabedoria é 
compicxizadora'! Fs/amos sendo usados" Ou é verdade o que 
estou ouvindo rios corredores. estarrecido: qUI! se está' dando 
tempo. A quem? Ouem aqui tem o direito de dar <li quem 
quer que seja um tempO qui: a Nàçáó ont.,em terminou'! .Quem 
aqui tem competência moral e nacional para ressuscitar um 
tempo que a Naçúo bra ... ikira tt!rminou, exauriu'! Peço descul-

i pas pela lI<.."Cmêm:ia. Infdi/ll1ente. lcmos m;mi:t de regimento. 
e os nossos rcgimcntos complicam tudll, Va(lHlS ao art 31'0 
egimenlo e lemos um IT.10nte de coisas proccl-'Ilalmente des'ne
cessá ri as e achamos que tt!mO$ uc fazê-Ia~, Náo tem nada 
a ver. Podem' i\?gar na ct!sta o art. 380. É a lei. A questão 
é de impeachment~ Â kgislação náo é regimental. tem que 
ser a nível legal. Eo mandamento jurídico está no art. 22. 
da metade em dianlt:: no caso (lê ser n:conh.:cida - atuali
zando, é claro - a condiç:'io_de procedibilidade, despacha-se, 
,recebendo a denúncià, cita-se o réu; e o que acontece no 
momento da. citaç:lo? Perfcctihiliza-se o processo, isto é. o 
processo fica instaurado conforme os termos da Constituição. 
Nobres Senadores. não sou mdhor tio que nenhu.m de V. 
Ex~ Muito pelo contrário. Cada um' dce V. Ex~ reúne mais 
virtudes, mais sensibilidade, mais pC\triotismo. mais compe
tência para a verdade, mais coragem para fazer as coisas como 
devem ser feitas do que eu. Mas ouçam-me: não vão nos 
perdoar. Mas V. Ex' acham que aquele povo de ontem, com 
aquelas banaeiras; que aqueles jovens de ontem, com aquele 
calor e com aqüela alegria pela nacionalidade, com a desco
berta de que é possível ser feliz sendo brasileiro, V. Ex' acham 

, que eles vão olhar para nós cóm alguma tolerância e alguma' 
simpatia? Estamos empurrando para a frente o que poderia' , 
estar feito já hoje e sem nenhuma' explicação, sem nenhuma 
lógica, sem nenhum fundamento legal, sem nenhuma razão 

, da inteligêncía'e sem nenhuma razão do coração. Nobre Sena
dor, Cid Sabóia de Carvalho, eu solicitaria, do melhor do 
coração de V. EX", que aproveitasse a posição que tem ria 
tribuna neste momento e requeresse ao Presidente desta Casa 
que telefone para o Presidente do Supremo Tribunai Federal, 

I solicitando que S. Ex' venha a esta Casa porque, em 30 minu
: tos, fazemos o despacho, encaminhamos a citação e suspen-
1 demos o presidente da República das funções presidenciais, 
, para que o povo saiba que não somos farsantes. Não tenho 
, sequer cond~ções físicas para fazer este aparte candente. sei 
Mas estçu tocado, sinto-me humilhado; não estou percebendo 
o sentido das coisas. Acredito que estamos nos desmorali
zando, estamos fazendo uma dilação vergonhosa. Creio que 
não há explicação racional para esse tempo que estamos 
perdendo e que essas formalidades não encontram nenhuma 
inteligência que as' torne de alguma forma compreensíveis. 
Gostaria de pedir a V.Ex· que solicitasse ã Mesa que fizesse 
o que deve ser feito: o despaého formal de recebimento da 
denúncia: Quero chamar a atenção, para terminar esse deta
lhe, que se trata de u~ despacho interlocutório, isto é, de 
'conteúdo decisório e que muito embora haja entendimento, 
inclusive no Supremo Tribunal Federal, de que o atendimento 
da condição de procedihilidade pela Câmara obriga o recebi
mento; muito embora isso exista para evitar nulidade, o que 
devemos fazer é receber a denúncia. Só issó: 'Recebo a denún
cia e determino a citação -de S. Ex', o Presidente do País, 
que ficará suspenso de suas atividades no ,momento em que 
tomar ciência desse despacho. Assina: Presidente do Supremo 
Tribunal Federal e· por que não o Presidente do Senado? 
Alguma dúvida sobre isso? O ql.le nOS obriga a fazer diferente? 
Não seremos perdoados. Desculpem-me e obrigado. 

o SR. CID SAuOllA DE CARVALHO - Considero o 
aparte de V. Ex' muito interessante, e só lamento que V. 
Ex· não tenha acompanhado todo o texto do meu pronuncia
me1;lto, porque cu dizia. exatamente. que reunida a Comissão, 
dado o parecer do Senador Antonio Mariz será de aprovado 
aqui. Isso que V. Ex' ciamaterá qlLle ser fólo' hoje. sim -
e j,i! -. lo!!o que aprovarmos o parecer em plenário, 
porqne se impõe'o al':lstamento do Presidente da República. 

O SI'. José Paulo Bisol! '- É um despacho interlocutório. 
Se mio for assinado pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal haverá nuliôade, perfeitamente aiegávei. 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO - Senador José 
Paulo Bisol. defendi, durante todas as reuniões Di-eliminares 
da Presid':ncia com os juristas convocados, que tossem duas 
as assinaturas:' do Presidente do Senado e do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, porque se uma das duas não fosse 
necessária, a que sobrasse nada prejudicaria. por um princípio 
geral do Direito tão conhe~do: o que sobra, o que excede 
não causa rienhumprejuízo. . 

O aparte de V. Ex' não é diferente do meu pensamento; 
apenas o que temos de observar é que a .Lei n" 1.079 foi 
declarada em vigor.no que não colidir com a Constituição. 

Nesses' últimos dias, com a presença do Dr. Guido e 
de juristas 'da maior e;x'pressão.· em reunlões informais eom 
o próprio Supremo Tribuna.! Federal, o Presidente do Senado 
teve o cuidado de venficar, na Lein" 1.079, aquilo que colide 
com a Constituição, o que, portanto, está desatualizado e 
também' verificar no Regimento da Casa o que colide com 
a lei e, autom<'iticamente, co~ a ConstitlLlição. De tudo isso 
se tirou a conclusão do pmcedimento que levou ã eleição 
dessa Comissão da qual V. EX" faz parte. Ela não· prejudica; 
pelo· contrário, é uma, comissão de formação do processo, 
de organização do processo, uma comissão onde estão todos 
os Partidos e onde são exercidas todas as vigilâncias, pois 
V. Ex' viu muito bem, na sala onde nos relLlnimos, que todos 
os que quiseram falar, falaram; todas as teses e antíteses foram 
erguidas. levantadas, debatidas, e o relatório final do Senador 
Antonio Mariz passou por II..IIlanimidade. Isso fortalece o pro
cesso. 

Sei, Senador Bisol, que seria muito interessánte se encon
trássemos, a despeito, à revelia de Regimento. à revelia de 
lei, uma consonância imediata, uma vontade popular, e lego 
resolvêssemos tudo isso. SeJ:Í.a muito melher. V. EX" tem toda 
razão, especialmente como um homem que trabalhou em tele
visão, como eu trabalhei em rádio e televisãe. Tivemos essa 
comunicação imediata, sabemos como da é sedutora, COlmo 
é importante correspond.er ã ventade popular de imediato. 
Pois vamos lá no Supremo buscar o Presidente e trazê-lo 
para cá! Formemos uma comissão! Eu vou com V. Ex'! 

O Sr. Odacir Soares - Parece que o Presidente do Supre
mo está no Senado, nobre Senador. 

O SR.. CID SABÓiA DE CARVALHO - Eu diria que, 
na verdade, a pressa é exigida pela população - vimos ontem 
em todás as capitais, nas grandes cidades. Onde há povo, 
houve manifestação. O Presidente não foi cassado pelo Sena
do, nem pela Câmara, mas pela manifestação do povo. Há 
'uma determinação, que. vimos materializada diante do Con
gresso Nacional, vimos no Rio de Janeiro, em São Paulo. 
V. Ex~ tem toda razão quando dá um fundamento·popular, 
ao seu aparte. E quem pode contrariar esse fundamento do 
aparte de V. Ex~? Absolutamente ninguém. 
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Todos nós tOstamos plenamente ik aconlo com V. Ex" 
mas queremos o vi:ivel. F. o vijvd. ne~te' 1l10tl1ento. é ai'ro· 
"armos agora o parecer da Comiss~ío e, de imediato, mandar· 
mos a comunic:I<;:io a~~inada pelos dois Presitlcúks - do 
Senado e do Supremo -:- para que o Presjdentc se afastc. 
Tudo isso pode ser f<,jlo de imediato; é um cOluportamcnto 
que: além de ser legal. constitucional. é cívico e da dica 
politica. inclusive com a il1ft)r!lla~';i() !,or'ular <\ qu<o ailHJiu 
V. Ex'. com o movimelllll desta Naçâu ontem ·em forma uc 
povo dia"nte das autoridades. inclusive diante, Jo Congresso 
Nacional. 

O Sr. Edtuardll Suplicy ,- Permite·V .. Ex· um aparte,. 
nobre Senador Cid Sahóía de Carvalho'! 

O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO - Ouço V. Ex', 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Edu3rdoSuplil-y - Gostaria de, na mesma direção 
do pensamento de V. Ex' e do Sen:ldor José Paulo Bi~()l; 
dizer da relev~incia que tem o Senado Federal. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não tenho dúvi
da de que o Senador José Paulo Bisol tem razão no funda
mento do' seu aparte; apenas falta viabilizá-lo na vontade de 
todos. Se eu resolvesse isoladamente com o Senador José 

.Paulo Bisol, mesmo de muleta ele iria. e eu com os meus 
óculos! Chegaríamos lá e traríamos o Presidente. 

O SI". Eduardõ Supticy - Porque eu não gostaria, prezado 
senador, que nós aqui. pÇlr razões regimentais ou processuais, 
atrasássemos, de maneira alguma. a decisão que cabe ao Sena
do tomar. Ouço de alguns que o novo Presidente. hoje Vice
Presidente Itamar Franco, estaria pensando em ter um pouco 
mais de tempo; mas o fato concreto é que o Persidente Fernan
do Collor de Mello está praticamente sem ministros. O Presi
dente do Banco Central já pediu demissão; o Ministro da 
Economia, Marcílio Marques Moreira, solicitou hoje que fos
sem retirados os seus livros das estantes do seu gabinete. 
Os ministros já não se sentem mais como tal; já entregaram 
suas cartas de demissão. Se o novo Presidente ainda não for
mou o seu ministério, o Presidente Fernando Collor de Mello, 
ele próprio, está sem condição alguma de governar, já perdeu 
completamente a autoridade para contInuar presidindo a Na
ção. De forma que é preciso que o Presidente Itamar Franco 
assuma em questão de horas ..:- no máximo até amanhã -
a Presidência da República~ e, se não tiver o seu ministério 
completo, que passe a administrar o País com os minis~ros 
que já teria designado ou pensado em designar. Não há mais 
tempo. Concordo inteiramente CGm o sentitnento de urgência 
do Senador José Paulo Bisol, comungado por V. Ex' Tenho 
certeza que é o sentimen.to do povo brasileiro hoje. É preciso 
que, de pronto, o Presidente Fernando Collor de Mello deixe 
o Palácio do Planàlto, deixe as suas funções, porque ele já 
não as exerce, assim como os seus ministros, na prática, já 
não exercem as pastas onde estão. 

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO - Quero acres
centar que, diante da crise que já tomava contaz deste País, 
o ato àutorizado ontem pela Câmara dos Deputados, o ato 
que manda inaugurar o processo - aqui já inaugurado, ,de 
certo modo, com a instalação dessa Comissão -torna absolu
tamente impra~icável 'que nesta hora um presidente sob tal 
acusação esteja no comando da Caixa Econômica Federal, 
do Banco do Brasil, do Banco Central, ,de toda a obra social 
do País, do Tesouro Nacional. É muito graye que, diante 

da imp.ut<lçiio c-rguida e acolhida"pehl Câmara do;, Dq:iutados, 
.tenham,},;. ne~1c: momento. na Presidência ua Rq>úlJhc;l. uma 
pessoa absolutamcntc inabih~ada. . . .' _ 

Até (l11C se ddenda c seja absolvHlo. Sua ExccknCla nao 
deve tcr ~ont.liçã() ;)Igum:' de ,comando, punlue ;;';. \ iu, na 
fase da C,imara, o 'quanto se prometeu, na açã0 do l'n.:sídente 
da Caixa, na aç;io uo Pr~sidcllte do B:mco J'l flr;lsll. para 
\C tentar corromper Parlamcnta~cs. Graç:J.s a D\.:us. i~~,Q n.io 
deve lL'r aconk,',do, t;lO pequeno foi {) número de Vt'pl1tados 
que votaram "n,H>"' ao impcachment. Nessa oportunidade. 
o quc se viu foram pes:-;oa~ corrompidas, mas lOTam pessoa~ 
próximas do Pn.:siucntc.- prolatarem \loto contra a auton
zação da Câmara ao SCl1ado. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex' 11m aparte, 
nobre Senauor Cid S~lb6ia de Carvalho? 

o SR.·Cm SABÓIA PE C'\RVALHO - Ouço V. Ex', 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Espcridião Amin - Gostaria de concnrrer com 
as palavras do Senador José, Paulo Bisol, com o intervenção 
do Senador Suplicy e, de certa forma e principalmente, com 
essa parte objetiva pertinente a prazos do pronunciamento 
de V. Ex' Observa-~e, pela coreografia do nosso Plenário, 
pela sua ebulição, que há uma série de discussões paralelas 
a respeito deste"momepto que estamos vivendo. E eu não 
gostaria de me omitir. ~uero !iqui no plenário repetir o espírito 
da minha intervenção por ocasião da instalação da Comissão 
Especial a que aludem o art. 19 e o art. 380~ respectiva~ente, 
da Lei n~ 1.079 e do Regimento Interno. Não há justificativa 
jurídica nem moral paJ:a procrastinar-se a instauração do 
processo. Quando o Senador José Paulo Bisol disse, ao final 
das s.uas palavras, que o despacho interlocutório pode ser 
assinado até pelos dois Presidentes: o President': dó Supremo 
e o Presidente do Senado ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não SÓ pode 
como deve. 

O Sr. Esperidião 'Amin ... eu creio que ficou 'encerrado, 
o assunto. 'Agora. não temos como explicar perante a socie
dade brasileira; ante a celeridade com que este processo trami
tou, o porquê, a essa altura, de dilatarmos. mesmo por falta 
da entrega de uma correspondência, a permanência do Presi
dente, quejá foi politicameflte afastado do cargo ontem, numa 
derrota fragorosa para os objetivos do Governo. após uma 
votação mais do que eloqüellte. Procrastinarmos.o seu afasta".. 
mento vai requerer explicações que esta Casa não tem como 
dai. E eu gostaria de expressar aqui, em resumo. o que eu 
disse lá na Comissão EspeciaLhá pouco instalada: Instaure-se 
o processo o mais rapidamente possível; comunique-se ao 
Presidente da. República este fato, sob pena de estarmos des
servindo ao Brasil e menospreZando tanto a manifestação do 
Congresso on.tem havida, através da Câmara, quan~o a mani
festação popular que é, na verdade, a autora da decisão da 
Câmara. Não há por que procrastinar. E, pessoalmente, não 
pretendo, em momento algum, silenciar diante da aparência 
de procrastinação que estamos a viver. 'Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Concordo com 
o aparte de V. Ex' e o insiro no meu discurso, 'não por ter· 
sido feito, mas por coincidir, ao- ser feito, com o meu pensa~ 
mento cOa linha do meu raciocínio. 

Agradeço a V. Ex' 'que, com sua autoridade, traz esse, 
aditivo a minha fala, pois é, acima de tudo, um iÔlval da maior 
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importincia; !'llo o anl de PC Farias, mas o aval verdadei
rnmente digno de um Parbm.::ntar que· se preza. 

Quero dizer ao Senador José Paulo Bisol, que estranhou 
quando eu falava <em uma fase de preparação do processo, 
que, quando falo na fase de preparação, não cogito que ela 
se dê com a prescnça' do Presidente. Acho que o importante 
e o inicial é o afastamento do Presidente. Sua Excelência 
deverá ser afaslado lozo que aprovemos o Parecer da Comis
são Esp-;cial. Ess-e sbs(.lmeGto é urgente! Port:mto. quando 
digo que o proccsso tem que ser prep:lfado. acredito que 
isso deva ocorrer sim, mas não com a presença do Presidente. 
Até considcm como capaz de afetar a independência do tribu
nal, a competência dos processantes, .:omprometer a autono
mia de tudo. isso, la presença do indiciado como . Presidente 
da República. 

Acho um a~urdo termos um indiciado como Presidente 
da República, no mesmo momento em que o processamos, 
enquamto Sua Excelência c1i::;xmha de toe:i a mjquina da Re
pública, de toda a administração pública. de ministérios, etc. 

O Sr. Esperidl~ Amin - É o.Comandante-em-Chefe 
das Forças Armadas. 

O SR. elD SABÓIA DE CARVALHO - Exatamente. 
Que um homem indiciado responda a um processe como Co
mandantc.em-~efe das Forças Armadas. Isso resulta num 
potencial ooativo, num poder coetcit'ivo sobre os processantes. 
Acho que nisso o Senador Pal.llo Bisol tem toda razão. Não 
encontrei· ainda uma diKrepjncia minha com os meus liDar
tcantes; pelo comrário, encontrei soma, encontrei sintonia; 
só o modo de dizer que tê mais bonito nos meus aparteantes. 

O ~&". Amlr LaDdo - V. E~ me pcrmit: um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DiIi: CAftV ALHO - Ouço com todo 
prazerV. E~ 

O Sr. AmIr Lodo - Nobre Senador Cid Sabóia, também 
me alio na mesma exegese dada por V. E~ - e aqui devemos 
fazer a leitura do que dispõe o art. 86 da Carta Magna. É 
claro que, nos crime:s·de responsabilidacle, na forma do inciso 
n, do art. 86, o Presidente ficará suspenso de suas funções 
após a instauração do processo pelo Senado Federal. O que 
é instauraçáo do processo? Devemos recorrer aos ensinamen
tos do Direito Processual, seja do Direito Processual Penal, 
seja do Direito Processual Civil. porque. aqui, nada mais 
são necessários do que os princípios geraiS que informa o 
Direito Processual. E o processo inicia-se no caso com a de
núncia. A denúncia que se recebe da Câmara dos Deputados 
já contém o pré.-requisito da admissibilidade, já contém a 
autorização de doi; terços da Casa. Então, ·nobre Senador 
Cid $abói.a de Carvalho, o que cabe aqui é ~ue esta sessão 
de instauração do processo seja realmente presidida pelo Presi
dente do Supremo Tribunal, como de resto já afirmaram à 
saciedade o no,?re Senador José Paulo Bi:;ol ~ o Senador Espe
ridião Amin. E cecessário que essa imt:mração se inicie por 
este despacho de recebimento e de cita;-;áo do réu, porque 
é exatamente esta citação que complementa e aperfeiçoa a 
relação processual. E assim o processo estará definitivamente 
instaurado. Aqui, deve-se fazer a leitura a partir da Consti
tuição e nio do Regimento Interno, porque quem acompa
nhou a decisio do Supremo Tribunal F!=ceral entendeu plena-. 
mente que aqui se trats de um ?rinduio de reserva !cgal. 
Quem rege o processo de impc:c:tment é a Lei. E temos 
a Lei D' 1.079, m:liS esta leitura deve lIIer feiu de acordo com 
o que dispõe 31 Constituiçio. que é dan. é imOfismável. Nio 

h' que se perder em meandros do Regimento e nem em a~rec
tos legais, porque também essa lei deve ser compatibilizada 
com aquilo que dispõe a Constituição. Portanto. a coisa é 
meridi:ma, é clara, é visível. Não há lugar, aqui. para compli
car-se. Há, sim, necessidade de agir. Afasto até as pressões 
populares estando diante da Constituição. pois esta exerc..: 
a pressão suprema sobre a conduta desta Casa: ela c a Lei. 
É preciso. pois agir de acordo com a Constituição. É nl.'cessário. 
cnUm, dar continuidade e cçlcridade ao processo como quer 
a Lei e a Constituição. Parabenizo V. Ex' por ":::;'3 decisão 
adotada e também comungo inteiramente desse entendimen
to. Portanto, estamos a perder tempo, não com o discurso 
de V. Ex', mas com esses expedientes meramente protela
tórios. Não háo que in.ventar. Há. sim. imperiosidade de 
agir, e agir· segundo a Constituição, segundo a Lei. O Regi
mento, neste caso, afasta-se. A Lei é que tem evidente curso. 
porque esse, indúsive, foi o entendimento do Supremo TriQu-. 
naL Neste caso específico exige-se a aplicação do princípio 
de reserva legal, ou seja, entre a Lei e o Regimento. é evidente 
que será· sempre .a Lei. O Regimento poderia socorrer em 
circunstâncias extremas e subsidiariamente. mas ele está afas
tado pelo princípio da reserva legal a que alude a Constituição 
no art. 85, pará~afo único. Esse foi o entendimento do Supre
mo Tribl,lllal Federal. Não sei as razões que levam esta Casa 
IA ficar perplexa, quándo a lei é clara e meridiana. Quero 
cOngratular-me' com·V. EX' Muito obrigado. 

O SR. cm SABOIA DE CARVALHO - Muito obrigado, 
nobre Senador Amir Lando. 

O Sr. J- Fopça.- Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. EX' 
em seguida, Dobre Senador. 

O aparte do Senador Amir Lando fundamentou ainda 
molhor o meu pronunciamento, ainda mais levando-se em 
conta - quero dizeristo antes de ouvir o Senador José Fogaça 
- que o ato da Câmara s6 é eficaz através do Senado. só 
tem eficácia através do Senado. Não tem eficácia o ato da 
amara se não for à Câmara Alta; é um ato da Câmara Baixa 
para 1l Câmara Alta. 'Daí por que se justifica plenamente 
o aparte do Senador Amir Lando. 

Ouço V. EX' com prazer, Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - V. EX' tem razão, e é sobre isso 
que eu gostaria de fazer algumas observações. De fato, com
pete ao Senado a iniciativa de afastar o Presidente da Repú
blica. Como isto ocorre? Mediante a instauração do processo. 
Qual é o mecanismo de instauração do proceJ;so? 

O SR. cm SABÓIA DE CARVALHO - É essa Comissão 
evidentemente. 

O Sr. José Fogaça - A Comissão já deu um parecer 
quanto à denúncia: ela preenche os requisitos legais, está· 
G: âcordo com a exigência da Constituição e da lei. A denúncia 
está aí; o que precisamos a~ora é instaurar o processo e. 
uma vez instau~ado o processo, comunicá-lo ao Presidente 
da República. E simples e meridiano. Agora, quanto a essa 
discussão, se o que vale é a Constituição, a lei ou o Regimento, 
pareçc:·me quç é uma questão hierárquica tão-somente. Vale 
a Constituiçáo, vale a lei naquilo que não contraria a Consti
tuição e vale o Regimento naquilo que não contraria a lei. 

O SR. cm S~IA DE CAltV ALHO - Nem a Consti
tuiçio. 
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o Sr. José Fogaça -'- EXêta, nem a'Constituição evidenté
mente, porque, se cor.trari.,sse a·: iej'-e=:{\ :€on'stituiçao, não 
seria válido. De modo que é simpies;"é6bvi6;'e indiscutível, 
é insofismáveL Dizer, também. que 'O. R~gimento está eXcluí
do, isto me parc:ce u;n cquívocc; Ózer que a lei aqui tem 
uma reServa absoluta não me parece correto, porque a própria 
Lei n' 1.079 diz que os subsídios parao'essa decisão serão os 
do Regimento das respectivas Casas.'De modo 'que o Regi
mento do Senado é subsídio à lei, deV'e'-sét'ilsadoéomo'fonte 
subsidiária de lei .. Quando a lei·é· omissa;'-vale o Regimento. 
E naquilo que o RegImento não contrari::: a lei e não' contrária 
a Constituição, de v,de. Ponanto, não vamos aprofundaresta 
discussão. . 

O SR. cm SABÓL4 DE CARVALHO-:- Não há nem 
o que complicar.' . . 

O Sr. José Fogaça -V. Ex' tem razão. 

O SR. CID SABÓiA DE "CARVALHO .....:. Agradeço~ o 
aparte de \l. Ex' Com a minta ·.-inda àtribuna~ quis apenas 
sintetizar aquilo que é o nusso pensamento purificado 'ao longo 
da experiência. Porque, quando este ass!mto começou a ser 
discutido, tínhamos até posições diversas. cessas posições 
de todos nós foram se afuniiando por i~l, até chegarmos 
3: essa conclusão, que é a conclusão dos Senadores que me 
apartearam, dos Senad.ores qL!e n:lo 3j>artearam, do Senador 
orador, do Presidente da Casa. dos j.uristais que foram convi
dados para uma orientação mais minudente da Mesa.do Sena-. 
do, como outros. juristas também assessoraram' a Mesa dá' 
Câmara dos Deputaéos. Vanws, enfim, chegando a Uma posi
ção que é realmente madur"" quando predóminá,aqrr-a .de 
tudo, a ética política,,, necessidade de corresponder fi vontade 
popular, o imperío de não se. poder traÍr a vontade do povo, 
como bem acemuou o Senaduf José Paulo Bisol; é {) momento 
de fidelidade do pariamemar com os seus 'eleitores; é orno
mento das instituições com o povo instii:uidor; é o momento 
da sintonia do Est'4do com 3. Nação; é o momento da sintonia 
de todas as forças at0c3da~ (lu País, para que cheguemos a 
uma consumação democrática do cumprimento da: vontade 
pop·ular. . . 

Então, quamo a isso, acho que não há discordância. Logo 
mais teremos resolvido todos esses problemas. O· que nâo 
é possível é a manutenção de um presiàc:nte que já foi cassado 
pelo povo e que seja mán;ido, no entanto, pelas instituições. 

Bem acentuo Gl':': a d~c::do d~: Cii.'D3Ta dos Deputados. 
ontem extraordinari3,:11 eme probt:loa, sei terá eficácia através: 
do Senado Feder::.!. As duas C3üiaras se somam. Uma. para 
autorizar a Qu!ra, e :1 outra se lr;m,r":J~ma, então, numa Corte 
especial para julgar o PresidenTe da República num processo, 
cujos passos iniciais já foram d"óos hoje com a formação 
da Co!"issão Panidá,ü. a repj-escm~çao de todos os Partidos,j 
quando, democraticamente. disCUll11l0S o nohre e douto pare
cer do Senaaor Amir L:.H,do. que r..kmonslrou clarividência, 
sensatez e soube 3!cr'Íssar :;ohre a qutstão, no ponto mais 
exalo.e prcci~o, de Tal ,Orle Que j:; temos agor" condiçôes' 
de, aprovando e~sc pcirel"er, propiCIar a ('ilação do PreSidente 
da Repúhlica, para que seja imediatamente afastado do alto! 
cargo a que chegou pelo voto popular. E dizer que a Nação; 
espera de nós todús o cumprimenTO eXal') dessa responsa- . 
bilidade inerente aos nossos cargos. ma~ muito mais inerente.! 
ao voto, diretamente à vontade pOI 'ular que' nos m:mdou aqui. 

O voto é que nos dignifica. e mais nos dignifica a sintonia 
com os votantes, a corresponàt'ncia com o povo, a fideiidade . 
ao eleitor, isso é que é fundamentaL '. 

o Sr. Odlllcir Soares -v: Ex •. m~ permite unl; ~~art~1' 
O SR. CID SABÓ~ DE .Ct\~VALHO. -:-: Ou:ço y. EX9 

com todo o prazer' 

O Sr. Odacir Soares -Nobre Senador,. achei interessante 
não só fJ seu discurso, como ·também os apartes;'tanto V. 
Ex' quanto os aparteantes estão certos. No final, ficamos 
sem saber qual é .a iei. a parte do Regimento ou a norma 
aplicável. Ficamos sabendo de um acontecimento importante: 

·0. Senado está se reunindo com o Presidente do SI.l.Premo 
para encontrar uma interpretação da lei que p.: 2": r .o,~;;iC:2;di2 
aqui. Ela o que eu gostaria de dizer. 

O SR. CID Sí\BÓIA DÉ CARVAÚIO":": > ~ '. >. 

das quanto a isso,' Senador 'Odacir Soares." ::C'T ,. 

a sua posição, que é das mais honradas. V .. c::' ,;2::: wJ~~et: 
na hora do perigo', nem fez como' outros fizera:G:. :"2'" Ti, .,ê(b"sm 
de posição sem orna justificativa, sem que hOI!1{essê um fato 

. novo. V. Ex' teinsido nobre na sua posição, e acolho seu 
aparte numa homenagem ao' seu espírito de resistência e à 
sua coragem de manter uma'pósição, mesmo quando' tudo 
é adverso. 

Mas explico qpe li lei queest? ,em. \"igor é aquel~ que 
o Supremo decidiu que está em yigo~, qu~ se soma ao nosso 
Regimento naquilo em que ambos os instrumentos não colidi
rem com a Consti~uição FederaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b<;m!) . 

Durante o discurso 'do Sr., Cid Sabóia de Cárvalho. 
.J Sr. lrani Saraiva, 4e Secretário, deixa a cadeira da 
presidênci~, que é ocupada.pelo Sr. M.auro Be~ev~des, 
'Presidente;':' :: .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ 'C~ncédo 
a pàlavra ao nobre 'Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMQB - MT. Pronuncia 
o seguinte discurso~) - SI". Presidente, Snis. e Srs. Senadores: 

No próximo dia seis de outubro, o município de Cáceres' 
comemorará, soienemente. 214 anos de fundação, lastreado 
num passado de lutas e glórias, consplidado pelo seu laborioso 
povo como importante pólo econômico da região fronteiriça' 
. do Centro üeste brasileiro. Sua história insere-se naquela 
caminhada de interiorização e integração do Brasil, a coloni:. 
zação de nosso território, empreendida pelos intrépidos des
bravadores, através da penetração dos bandeirantes paulistas; 
em busca de ouro e pedras preciosas. Neste século, o espírito 
de imegração nacional foi reavivado na figura do Marechal 
Cãndido Rondon, 'que desbravou o Mato Grosso, de norte 
a sul, e contactou, pacificamente, os iridígenas. 

Cáceres desfruta desta Impressionante fase de seu desen
volvimento econômico atual, devido. principillmente: ao tra
balho e esforço de seus filhos e pioneirismo de seus líderes, 
o que vale dizer, a indepenàência e altivez de seu povo traba
lhador e ordeiro. 

Em toda nossa vida pública, sempre nos preocupamos 
e nos interessamos pela cidade de Cáceres, seu povo empreen

. dedor. seudescnvolvimento social e econ6mico, a realização. 
de obras e serviços ess.:nciais ao seu bem-estar. 

Apresentamos várias emendas ao Orçamento da União, 
beneficiando o Município com obras i'mportantes, há muito 
reivindicadas pela populaçâo, como as drenagens de CÓrregos, 
paia combater as enchentes urbanas; ampliação e moderni
zação do seu aeroporto; construção do anel rodoviário e do' 
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porto f1~vial; man~tenção da navcgaç:ío-'<i'a Rio Paraguai t! 
para St!fhar, em Cacerc~, uma das Zonas de Proce·;sam<.'~to 
de Exp~>rtação (ZPE), assegurada pela aprovação, nesta Casa, 
de projeto de It!i relatado por nós. 

}lor várias vezes, pronunciamo-nos sobre a conveniência 
de se efetivar a sua instalação em Cáceres, dentre os municí
pios já anteriormente escolhidos para sediá-Ia. em razão da 
sociedade industrial da região, motivada para esse fim. Ji~pon
do de projetos elaborados e definidos. 

Lutamos, também, pela aprovação. na St!cretaria Nacio
nal de Irrigação, ém Brasflia. do Projeto de Irrigação da Colô
nia Agrícola do Facão, localizada em Cáceres. Acompanha
mos de perto, com o maior interesse e dedicação, a sua trami
tação em BrasIlia. até à sua autorização. O que está faltando, 
agora, é a liberação de recursos por parte da Secretaria Nacio
n~I de Irrigação. Ternos envidados permanentes esforços junt'O 
a esta Secretaria, para que esta formalidade seja cumprida, 
evitando-se, assim, sérios prejuízos pra o Estado e, particular
mente, para Cáceres. 

Sr. Presidente;' Dentre o trabalho que vimos desenvol
vendo em prol de Cáceres e da região. encontra-se o projeto 
de lei que "Cria área de livre comérclO de importação e expor
tação, sob regime fiscal especial, com a finalidade de promover 
O desenvolvimento e incrementar as relações bilaterais com 
os países vizinho.s, segundo a política de integração latino-a-
mericana" . . 

A Lei n9 8:210, de 19 de julho Oe 1991, instituiu a árec 
de livre comércio de Güajará-Miri~, no Estado de Rondônia. 
Assim, os mesmo motivos que fundamentaram a criação da
quela área justificam o estabelecimento de tal medida em 
Cáceres, em Mato Grosso, que servirá os objetivos da integra
ção sul-americana, pois Cáceres possui ° mais alto Dorto nave- , 
gável do sistema dos rios Paraná e Paraguai. dando acesso 
fluvial a cinco países do Cone Sul, quais sejam, Brasil, Argen
tina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Contribuirá, também, deci
sivamente, para o combate ao narcotráfico e ao tráfico de 
veículos roubados, já que o município se localiza num dos 
pontos-chaves, que vêm sendo utilizados como rota dos trafi
cantes. O .controle a ser exercido sobre a área livre comércio 

,pelas autoridades federais que nela se instalarão, inibirá, sem 
dúvida, a ação· dos crimino50s. 

Finalmente, o aspecto turístico. Cáceres situa-se na parte 
mais alta do pantanal matogrossense, de invulgar beleza natu
ral e, portanto, atração turística. A área de livre comércio 
será mais um atrativo turístico para a região: 

Parabéns Cáceres, porta da integração iatino-americana, 
ponto intermidiário da ligação Atlântico-Pacífico que conso
lidará a economia regional e ampliará as oportunidades para 
a Nação despontar corno fornecedora mundial de alimentos~ 

Parabéns cacerenses, conterrâneos que sempre souberam 
valorizar e culturar suas raízes históricas e políticas. 

Era o. que ,tinha a dizer. ' 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidt:s) - COl)cedo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

o SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuncia o segúin 
te discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores: 

lEm dezenove de maio de 1988, dentre outras vezes. fiz 
nesta tribuna um pronunciamento acerca da usina hidrelétrica 
de Xingó,saudando-a . 

Naquele pronunciamento cu dizia que a hidrelétrica de 
Xingó é uma obra necessária e urgente para o Nordeste. Atra-

vés de Xing,ó. o Nnrde~te terá um desenvolvimento maiS rapl
do. e a capac!JaJe <.'ner!!.<:!ica do País scra fortalcciJa c arnplia
da. ~ingó pro!Hover:i o desenvolVimento imlus,rial e a a);fope
cuáno do Nonj~!-.te. Xingô~; um meio ele \) Governo.:,c c{uiser, 
redimir a sofriúa rqpúo nordestina. 

Em tlrt.k'nando a con~rrução de Xin;ó. o Governo estava 
PIcocup:.tdo corn ill.iÍ:..; l!nl novo r~lt..:ii;ll;lInento Ü~ l~ní..'T~!3 na
quela Rq;i;:iu. COIlle) ;ICOllt<:ceu em 1'!i\7. E um nulO r:'(c:iona
mt:nto plldc acontecer este ano. cnanou toda S"rtc de ['roble
ma à sua vida econômica e social, st: a usina de Xm~ó não 
for terminaua. . -

As obras de Xingó for.am licitadas em vinte de Junho 
de 1966. durante o Governo Sarnt!y. Foram ;:tdjuJicadas aos 
vinte de março de 1987. 'As obras foram iniciadas em vinte 
de março de i \lX7 e p.:~alisadas t:m seis de outubro de 1 <),1;9. 

Com o Governo Collor. as obras furam remiciadas. 
Agora. Sr. Presidente. estando as obras de Xir.:;:ó em 

pkno andar:1t:nro. vem \.l jornal O Estado li.;! São Paulo. em 
sua edição de trez;! do corrente; com uma reportagem na 
qual afirma yüe 'XiDgó ~ superfawrada em um bilhào e qui
nhentos mil dólares' e a revista Veja, em sua edição de núme
ros 1195 - a~o 24 - número 33. com uma outra intitulada 
'A Granóe Conta'. na quai aiirma que 'um relatório da CH~SF 
mostrá um rombo de óOO milhões de dólares nas obras hidrelé-
tricas de Xingó'. ' 

Repito, .Sr. PreSHlente, que o Governo Collor retomou 
as obras de' Xingó paf:l evitar o déficit de energia elétnca 
no Nordeste, a partir de 1995. ' 

Mas.o Presidente'da CHESF, Dr. Marcos José Lopes, 
deu:? deVIda resposta tanto ao O Estado de São P:lUlo. quanto 
à revista Veja e sobre o assunto teceu consíderaçõês que" 
agora, passo a comentar. 

Ddedendo-se da Chamada 'majoração ele preço'. o Dr. 
Marcos Jose Lopes disse que o que houve foi uma pseudo 
majoração do faturamento. . 

O orçamento original de Xingó, em iunho de 1986. foi 
dt! um bilh50 e seisc.entos mif dólares. E~tre junho de 1986 
â abrii de 1991, o Indice Gera! de Preços (IGP) cresceu 
33.984.73 enql!amo o dólar oficial variou 18.838.87 vezes. 
Sendo assim, o orçamento da obra, em abril de 1991, passaria 
a ser: 

(US$ 1,6 bilhão x 33.984,73) 6 18.838 87 = l!S$ 29 
bilhões. " 
. ~ A cor:clusão das obras de Xingó passaram de junho de 

1;;9.t para Julho de 1994. E ,te adiantamento elevou o m oritante 
d~ C_listo doe dois bilhões e novecentos mil dólares para três 
l)1lhues e dezenove mil dólar(!s. Esse aumento de custo foi 
devido à variação de índices setoriais e ao crescimento de 
custos indiretos. Tudo i,so de acordo corn o contrato original. 

A reportagem de' O Estado de 'São Paulo aCU5a que o 
cor.~órcio ~e contratos de Xingó ficou á margem do congda
memo de . preços. Isso simplesmente não é verdade porljue 
foram apllcadf'ls aos contratos de Xingó os critéri.C5 fix:ldos 
em resoluç,é Ja Eletrobrás, referentes aos planos de estabili
zação econômica I e lI. 

CI':n-o, que. houve 'reivindicação dos fornecedores. Mas 
f:lltavam dados para avaliar a defasàgem dCls preços. Por falt~ 
de::ises dados. a avaliação não foi feita e conseque:ltemente 
ajõ'relvmdicaçóes n~o foram atendidas e as 'empresas ccnrra
't3d~s tambC::m. 
~~--' 

: A CHESF. Sr. Presidente, produziu um relatório sobre 
a 'Avaliação de Custos' para detectar as possív"eis irregula; 
ridades <..ia contra.t-ação de obras públicas. Esse relatório é 
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de vinte 'e quatro de outuhro de 1991 que ret;istrou pontos 
significativos como: 

O Maciço de Xing<Í para ser trabalhado é mais oneroso 
que o Madçll de S~:)'J~'Jo, ~e se c()(l'lllcrar.1 média de C,1n!r;!
tos realiLados para essa ohra. Consideranoo as lkmais hipt.ítc

,ses da ohra de Scgredo heus contratos ,;;io C"llklllp()l",IiI':(l" 

ao~ de :'\in~\;), a obra de: Xing'):.' llle'n"o; (1n<:[O'':\ ctn .i'; . 
O C<>[1CrL'!O - OU;1l1l0 aos pr",,,,, d\l C'·{h'rc'tl) 11:1,' s;in 

>uvctiOrl'''' em 21 ','i a()" ple,'os 1':\."'''' \',,! ,:--'c!:rcdil, l''''!llO dI;, 
a n:portag~'lIl, mas em lnkr:i" .... is l' r;:/():t\,'i~ -:;( I, 

Custo: O custo l'il1:1I da energia a s~r gerada por Xingó 
será oe vinte e um Jtil:trcs por MWH. E pr<:,'o bt:m inferior 
em 12,55 ao empreendimento de Segredo. 

Tr:1I1srort~ - Ouanto ao transporte r:\ra p<lr n;! ohr:! o 
material necessário, este fica a cargo das empn::itelras, não 
interferindo a CHESF nessa contrataçüo. 

Está aí. SI'. Pn:sidente. a r":sp()~ta 00 Presidente da 
CHESF ao. que disseram as report;lgens da revista Veia e 
do jornal O Estado de São Pa~lo. 

Inter~sse. Sr. Presidente, é que esses dois órgãos da 
Imprensa Nac;onal são do Sul do P~lís e a hidrcl::triea ,1" Xingó 
está no,Nordes-te, levando-o ao desenvolvimento econômi~o 
e agropecuário. 

Essas reportagens da impresa,do Sul até Pilrece ,que 
estão dizendo. não querer e não aceitar 0 desenv01 virnente 
do' Nordeste e a' integração do Nordeste ao desenvolvimento 
nacional. 

Era o que tinha a dizer. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO ~PMDB - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Se. Presidente, Sras, E Srs, Senadores: 

Administrar é, em si, tarefa árdua e complexa. Asvariá
veis não passíveis de controle estão sempre presentes, o conhe
cimento da realidade é sempre relativo. e suas alterações, 
no mais das vezes, são rápidas demais para serem acompa
nhadas. 

O que resta, então, a quem tem sobre seus ombros incum
bência de tal monta? Buscar conhecer, tanto quanto possível, 
e sempre com a maior,rapidez, a realidade ria qual deve inter
vir, fazendo da administração - no limiie, uma impossibiiidade 
- a arte do possívei, à iuz da informação úe que ,e dispõe. 

Transporte-se, agora, este problema para uma r~alidade 
chamada Brasil, enorme, comolexíssima e de diversidades ~ão 
grandes quanto ~ continente que c-:.:upa. Temos :li um proble
ma colossal a ser resolvido, o que sô se toma possível m~diante 
um sistema ágil e eficiente de pl"udução de informações, pronto 
a orientar a Aóministraç50' Pública, 

Esse pano de fundo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem 
a finalidade de situar a gravidade do problema que deseio 
abordar hoje, desta tribuna. Trata,-se da situação aflitiva que 
vive a Fundação Instituto Brasileiro dt! Geografia e Estatistica, 
em meio a uma grave crise que ateta o órgão, 'ocasionando 
interrupção de pesquisas relevantes e evasão de técnicos quaii
ficados', conforme manifesto divu~gado pelos funcionários do 
ffiGE. . 

De acordo com a Constituição de 198&, cabe à União 
organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geogr:a .. 
fia, geologia e cartografia de âmbito nacional', além de 'legislar 
privativamente sobre o sistema estatistico, sistema cart7>grá
fico e de geologia nacionais'. 

o lBG E é, há mais de cinqüenta anos, o braço do Go
vcrno h:deral \.·!ll';\lreg.ldo de dar cumprimento ao que foi 
reit .... radn rela atllal Carta Magna, produzindo um tr:lbalho 
l<.:co!lhecidu c rc~~rcitado nacional c intêrnaçionahncnte.' É 
isso que tem ga"amiJo ao Instituto lugar de destaque em 
s<':\ll",lmpO de atua..;ao junw a instituições congénc'res de outros 
i"U"C:S, como ti HlIn'au of the Census, dos Esrados Unidos; 
" l N ~EE. (Í:i h; \ll\;:1 ; o Slatistics Caliada; e o INE da Esp:I,nha, 
,'()Hl,;a,-, qU:li-: IC"!Ú 1!1tenso intercàmbiu. Além di:-:so. ocupa 
im p,:,nantc pos!(at1 junto ao Statisticai Ofrice, d.a Org:lniLação 
d:ls Na,,'(ics Ur.I(.l;!s. como centro de rekrcncia para pri:stalfão 
de assistcncia t<:cnt(a a pilíses da América do Sul e aos países 
africanos de língua portuguesa. 

A,I'tira. essa ir.stituição respeitável e tradicional '~e vê às 
voltas com graves problemas para cumprir o papel que ,lhe 
foi destinado em ohediência aos ditames da Constituicão Fede
ral. numa afronta, portanto, à própria Carta Magna' vigente. 

Num pai, em ljue, lamentavelmente, a Constituição é 
dcsrt:spcit,1da com uma freqüência assustadora, a infringência 
de ~U3S,normas fi.ca,até relativizada. Não se pode, entretanto, 
Jeix.lr de v-::r a gravidade gesses fatos e lutar para que não 
se repitarn, se é que desejamos a construção do Estado de 
Direito pleno. 

Além ao desrespeito à Constituição, salta aos olhos que 
não se pode preosciqrur dos relevantíssimos serviços que o 
IB'GE presta ao País. ~em contar todo o planejamento:gover
namental, impensável. sem um' sistema eficiente de informa
ções como o do IBGE, imaginemos, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o nosso trab~lho ppvado dos valiosíssUnOS dados produ
zidos.pelo Instituro. 

Toda a nossa atividade parlamentar encontra sólido apoio 
nos elementos fornecidos pelas pesquisas e levantamentos do 
IBGE. Raros são os pronunciamentos, pareceres e projetos 
de lei que não se amparam substancilj.lmente nas informaçóes 
preciosas coletadas e elaboradas pelo Instituto. E todos nós 
já e:.:perimemamos, aqui e ãii, a desagradável sensação de 
Iprecisar de dados para o nosso trabalho parlamentar e não 
encontrá-los ou vê-los desatualizados. 

Assim, Srs. Senadores, parece ocioso continuar a análise 
dos prejuízos ql,le decorrem da falência do sistema de informa
ções que representa o !BGE. Passemos, então, à natureza 
da crise vivida neste momento por aquela Instituição. 

A não-liberação de recursos orçamentários aprovados pa
ra 1992 já resultou, no segundo semestre deste ano, na parali
sação de pesquisas ~elev.antes como a PIA - Pesquisa Industrial 
Anual; a PAC - Pesqu~sa Anual do Comércio; a PATR -
Pesquisa Anual de Transporte Rodoviário; a P AIC - Pesquisa 
Anual da Indústria de Construção; os Inquéritos de Educação 
e a AMS - Assistência Médico-Sanitár ia, entre outras. A 
perspectiva de cortes drásticos no orçamento proposto para 
1993 pode aprofundar ainda rnJlis a gravidade desse quadro. 

Temos, portanto, no caso do IBGE, uma situação que 
vem se repetindo em várias áreas da Administração Pública 
FederaL Como parte de uma suposta política de contenção 
da dívida pública int,erna e em nome do combate à inflação, 
o Governo realiza cones indiscriminados de despesas, com
prometendo atividades vitais para o desenvolvimento nacio
naL 

Enquanto isso, a corrupção ,campeia, gera um pedido 
de 'impe.achment' do Presidente da República e e·ste, sem 
argumeiltos sólidos para se defender, recomenda a seus subor
dinados a prática de mais corrupção para manter-se no cargo. 
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E o que declarou :i imrr~nsa. r~c?n~c. '"0 Vice-Líder 
do Governo na (·:imara. I )cplltadn Ba~ni() Villani. num espan
toso ace~<;o de franqucz3. que r.:sultou numa confissãe- de 
práticas ahsolut:lmcnte into 
eráveis. 

Além do comprometimento de várias das pesquisas do 
IBGE .• )s salMios do pessoal do Instituto est;"io em pataman's 
im:or." ""lativeis com sua mi"s:io lII"titucional. A decisão de nao 
incluí- ',) na tahela da\ carn:iras tlpicas de Estado, n,io apenas 
descon: iderou O art. 21, inci:;o XV da Constituiçáo, corno 
tamhém o'elevado l'adr;lO de seus técnicos. especialistas inter
disciplinares de excelente form·'ção. O resultado disso é a 
evasão de profissionais altamen :! qualificados. que buscam, 
graças à sua competência, melt. )res condições de vida fora 
da Instituição. 

Pode-se pensar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante 
de tantos descalabros a que temos assistido nas atividades 
desse Governo, que a situação uo IBGE faça parte de uma 
ação deliberada e.não seja apenas fruto de inepcia e descaso. 
Afinal de contas, o seu trabalho propicia, lambem, a avaliação 
da atuação governamental. Quando ele não existe ou não 
produz resultados por simples incompetencia, é natural que 
os governantes nüo gostem que isso se ia demonstrado publica
mente. E a prática da censura não t! propriamente uma novi
dade entre nós: 

Assim, desejQ manifestar meu integral apoio à causa dos 
funcionários do IBGE. O País precisa de seus inestimáveis 

'serviços sempre e cada vez mais aperfeiçoados. Conhecer para' 
modificar. Esta máxima traduz toda a imponància de que 
tenhamos no IBGE um órgão confiável, à'alturade sua tradi
ção, produzindo permanentemente, com a agilidade neces
sária, as informações de que o Brasll tanto necessita para 
o seu desenvolvimento. 

Muito obrigado 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Aureo Mello - César Dias - Divaldo Suruagy - Eduar
do Suplicy - Eneás Faria - Epitácio Cafeteira - Fernando 
Henrique Cardoso - Gerson Camata - Hugo Napoleão -
José Paulo Bisol - Lucídio Portella - Magno Bacelar -
Maurício Corrêa - Wilson Mar:tins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senado
res, a Presidência, nos termos do art: 174 do Regimento Inter
no, dispensa o período correspondente à Ordem do Dia da 
sessão de hoje. 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão-Especial que aprecia 
o processo rej;pr~nte a crime de responsabiiidade do Senhor 
Presid~nte úa República. Já foi firmado pedido de urgência 
pará esse requerimento, ., fim ..:_ -:". ~!.~ :'-c I.,:·:;"!,:?;e pelo. 
Tito urgentíssimo do nosso RegUlA\. . :~ ';.~~·m:}. '·,-c:. ;'"",,0:' 

raro-no 39 Srs. Senadores. 
A Presidência indaga se, dentre os pres"" .. ::< ~;;; ;.,,,~,".,, 

Senador que deseje ainda subscrever esse documento. A;"",:'· 
Srs. Senadores entenderam que não deveriam fazê-lo. Por 
isso, se houver mais Senadores que desejem subscrevê-lo 
para possibilitar. a votação, nesta ~s:ão de h?je, do Parecer 
emitido no final da tarde pela Comlssao EspeCial, deve procu
rar a Secretaria-Geral da Mesa imediatamente, a fim de que 
se alcance o número de 54 5rs. Senadores, exigido explicita
mente pela letra regimental. Se esse número não for alcançado 
até às 21' horas de hoje, a Presidência convocará, ·para às 
dez horas de amanhã, sessão extraordinária do Senado Fe
deral. 

A Presidência, no instante em que o Senado aprecia maté
ria de indiscutível importância para a vida política c adminis
trativa do País. apda para que' todos os Srs. Senadores cance
lem os seus compromissos nos respeétivos Estados. permane
cendo em Brasília no dia de amanhã e no suhseqüente, próxi
ma sexta-feira. a fim de que possamos. já amanhã. às dez 
horas, numa sessão extraordinária. obter número indispen
sável à solicitaç;io de urgência re'querida na alínea "b" do 
Regimento I nterno do Senado Federal. 

A Presidência esclarece àqueles "que, neste instante, 
acompanham os trabalhos do Senado Federal. que a urg~ncia 
"b" impossibilita a apreciação de qualquer matéria na mesma 
sessão em que for formulado o·requerimento. A outra alterna
tiva prevista na nossa lei interna estabelece que. requerido 
pelas lideranças p:irtidánas. terá que fluir um ;:>razo de 48 
horas para que a matéria venha à decisão do Plenário. 

Na próxima sexta-feira. importantes d::cisões" deverão ser 
tomadas pelo Senado Federal. que iniciou hoje. com ímpeto 
elogiável, o cumprimento da missão que lhe é deferida pela 
Constituição, pela Lei n° 1079 e pelo próprio Regimento da 
Casa. Portanm, esperarpos contar com número expressivo 
de Senadores nesta Casa, sem o que não se processará a 
apreciação do Parecer emitido pela Comissão Especial, que 
terá de ser votado pelo Plenário. 

Q Sr. Cid SaMia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. pkESIDENtE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra: a V. Ex" pela ~rdem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - :Sr. Presidente, gosta
ria de requerer a V. Ex· a kirura dos nomes dos "Senadores 
que já assinaram, para sabermos quem não assinou. porque 
pode ser que haja dúvida. Então. seria interessante sabermos 
o nome dos Senadores que já assinaram. 

O SR. PRESIDENTE (Mal.tro Benevides) - Nobre Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, o que posso dizer a V. Ex' 
é que oito dentre os Senadores presentes se recusaram a firmar 
o documento que requer a UJrgéncia prevista nq item "b", 
do art. 336 do Regimento do Senado Federal pa-ra apreciação 
desse Parecer. 

Para conhec; neTh'-' .ia Casa, o Sr. 19 Secretário procederá 
à leitura do tex· , ,lI) Parecer. 

É J ,';" G s • .::gllinte: 

PARcCt:,:,. :\PRESENTADO PELA COMISSÃO 
CONST;T;){~"r\ ~ms TERMOS DO ART. 380, "B", 

DO :KEGIMENTO INTERNO 

A Comissão do Senado Federal. constituída nos termos 
;-1" ~rt. 380, b, do Regimento Interno. após a apreciação da 
c.enÚI1CI~ .. do relatório circunstanciado e' documentos que 
o acompanham (fls. 1 a 696), encaminhados pela Câmara 
dos Deputados admitindo e autorizando.a instauração do pro
cesso por crime de responsabilidade contra o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Affonso Co
llor de Mello, conclui que a denúncia e o relatório circuns
tanciado estão formalmente corretos e adequados às exigên
cias legais. 

Portanto, satisfeitos os requisitos da lei, a Comissão é 
de parecer que deve ser instaurado o processo pOr crime de 
respo}lsabil.idade, nos termos postos na denúncia e no relatório 
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circunstanciado. dcter~iiúndo.....:..a_~ª~ dQ Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Rcpúhlica, Dr. Fernando Affonso Co-

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esse é o 
texto do Parecer da Comissão Especial para cuja apreciação. 
em regime de urgência, numerosos Srs. Senadores suhscre
veram o requerimento que, até este momento, não alcánçou 
54 assinaturas, número indispensável à sua aceitação pela Me
sa. 

o Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço apatavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Conc!!do. 
a palavra ao nobre Senador-Esperidião Amin, pela ordem~ 

o SR. ESPERIDlÃO AMIN(PDS - SC, Pela ordem~) 
- Sr;Presidente, eu pediria à M.esa que, examinandO" o teor 
deste Parecer,promovesse o que eu entendo deva ser o com-

lIor d..: Mello p.lra. por si ou seu advogado. apresentar a 
sua dcfcl'a e acompanhar o rrocesso até o final da decisão. 

plemento das folhas citadas que ainda não estavam no texto 
original delimitadas. Salvo melhor juízo, estava escrito só "fo
lhas l-A", sem o complemento. Creio que é uma formalidade 
indispensável. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Casa agra
_ dece a intervenção do nobre Senador Esperidião Amim e 
adotará as providencias saneadores recomendadas por S. Ex' 

~ OSr.Josaphat~farinho-Sr. Presidente, peço a palavra 
~ordem. 

" . o. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
à palavra- ao nobre Senador Josaphat Marinho, Ptt1a ordem. 

o SR. JOSÀPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.) 
-'- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
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-
Atenderei ao pedido de V. Ex', Sr. Presidente, pcrmane- Srs. Senadores, a Presidência convoca sessão extraor-

cendo aqui até sexta-feira. Quero porém esclarecer que não' dinária a reahzar-sc, amanhã. às 1Oh, d..:stinaua à apr.:ciação 
suhscrevi antes. nem suhscreverei o pedido de urgência para do Requerim..:nto n" tJ()7, de 19Y2. 
a apreciação do ,Parecer da Comissáo Especial. ainda hOJe. A PresidênCia esclarece que vai proceder à puhlicação 
Não o fiz por entender que a gravidade da' ma teria impõe' amanhã, em avulsos, do parecer emitido pela Comissão Espe
que seja apreciada com presteza, mas sem precipitaç:19' daI, embora a distrihuição já tenh:J. sido procedida a todos 

. A decis<I<!,~ Câmara se operou ontem, o processo entrou os Sr);: Senadores. Porém. amar1h;i. formarmente. em avulsO', 
nesta Casa hó}e. É um processo volumoso. Sahe~i;e que!'ó ,) parecer será entregue nos gahmetes e, posteriormente, no 
a defesa do Presidente da Rcpliblica, apresentada à Câmara, próprio plenário. . 
tem sessenta páginas. E até cstranhável que a Comissão hou- O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a p;J.lavra 
vesse oferecido o Parecer hoje mesmo. Razão não há para pela ordem. 
que. nesta sessão, ainda ·em regime de urgência, opere-se 
a decisão da matéria. O Senado Federal começa a fazer O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Coma pala-

, o julgamento ciefinitivo do Presidente da República, por meio vra o nobre Senador Mário Covas, 
desse processo. Hoje mesmo, o jornal O Estado de S. Paulo O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Pela ordem.) _ 
traz. longo editorial, pedindo atenção sobre as formalidades Sr. Presidente, V. E;Ç' poderia dizer-me qual é a tramitação. 
que devem ser observadas, a fim de que não pareça que há na hipótese de tramitação normal. sem o pedido de urgê.ncia? 
procedimento leviano no tratamento da matéria. Pronto para 
apreciar e sem ter declinado até aqui o meu voto, pois só O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Sena
o farei na assentada de julgamento, em tempo oportuno'; ape- dor Mário Covas, se houver essa manifestação conclusiva, 
,sar disso, não me parece que devamos andar com tanta pressa. em relação ao parecer da Comissão Especial. arriscar-me-ia 
É preciso que possamos dar à Nação a certeza. de qlle estamos a dizer a V. Ex', neste instante, 4ue . após essa decisão, a 
julgando criteriosamente. Exatamente nesse sentido. por essa Mesa do Senado Federal já estaria convocada para amanhã, 

às Uh e; evidentemente, aguardará a decisão !io Plenário. r~zão, é que n~o .assinei o requerimento e. ainda agora, não 
o farei, por não ~. parecer adequado. A Mesa reunit-sé-IÍ. para .preparar os documentos processuais 

indispensáveis à intimação do Se.nhor: Presidente da República 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides):-" Com a pala
vra o nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDCARDO StTPLICY (PT - SP. Para uma expli-
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

Considero da maior importância a celeridade do Senado 
Federal em apreciar os termos da denúncia e do relatório 
circunstanciado, apresentado pela Câmara dos Deputados, 
para que iniciemos o processo por crime de responsabilidade 
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbíica, 

Fernando ~ollor de Mello. Considero importante o apelo que 
V. Ex' faz a todos nós, Senadores, para aqui permanecermos. 

Devo-lhes uma explicação especial; porque, neste instan
te, deveria estar seguindo para São Paulo para um outro dever 

. de responsabilidade. A Rede Bandeirantes de Televisão havia 

e à comunicaç.ão ao Vice-Presídente Itamar Franco. 

O SR: MÁRIO COVAS - Não me expliquei corte ta
mente,Sr. Presidente. 

. Perguntava qual a tramitação a nivel de Plenário, na hipó
tese de não ser obtido o número de 56 assinaturas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência vai responder a V. Ex' com absoluta precisão, ainda 
mais porque todos os :lllOS inerentes ao desempenho da Presi
dência, nesta sessão, certamente estarão sendo acompanhados 
também por aqueles que se incumbirão da defesa do Senhor 
Presidente da República, e tudo recomendaria .ae Presidente 
que redobrasse a sua cautela no que diz respeito a exegese 
do texto regimental. 

Ó SR. MÁRIO COVAS - O que isso significa, Sr. Presi
dente? 

promovido para hoje à noite um debate entre os.,candidatos O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Que farei 
à prefeitura da cidade de São Paulo: Paulo Maluf, Fáb.io· chegar a V.Ex· a informação absolutamente precisa, com a 
Feldmann, Aluízio Nunes Ferreira, José'Maria Eymael. Wai- indicação do artigo do Regimento Interno que, a julgar pelo 
mor Bolan e eu. Em·razão da responsabilidade de estar aqui. que entendeu a Presidência, V. Ex' quer que tornemos expU-
romuniquei à Rede Bandeirantes e à Folha da Tarde - cito neste instante. 

que promovem o debate - que não me poderia ausentar Nobre Senador MáQo Covas, a Mesa :vai responder a 
hoje desta sessão e tampouco amanhã; quando permanecerei V. Ex' que. com base no Regimento Interno, para que esta 
até o final da tarde no Senado Feder~I,. porque considero matéria seja apreciada, amanhã, há necessidade do privilégio 
muito importante cumprir a minha responsabilidade de Sena- regimental da alínea "b'':, Sem isso, não teremos condições 
dor, em que pese seja candidato à Prefeitura da Cidade de de fazer a apreci~ão desta matéria, porque a inclusão na 
São Paulo. Otdem do Dia.do parecer, sem o rito da urgência, já agora 

Eram essas as explicações que eu considerava impor- referenciado, estaríamos cometendo uma infringência à letra 
tantes. expressa do Regimento da Casa. . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência agradece a comunicação do nobre Senador Eduardo 
Suplicy que, mesmo empenhado, com amplas possibilidades 
de vitória, na campanha eleitoral à Capital do seu Estado 
São Paulo, ~ui permanece, no cumprimento do seu mandatc 
de Senador ,no momento em que o Senado Federal é chamado 
a deliberar sõbre essa importante matéria. 

Ao que sei, ;:lS Lideranças partidárias estarão empenhadas 
em obter o número de assinaturas para que, amanhã, se possa 
favorecer esta matéria com o rito regimental urgentíssimo. 

O SR. MÁRIO COVAS - A minha dúvida, Sr. Presi
dente, não é para a hipótese de se obter o número de aSsina
turas suficientes. Nessa hipótese, vota-se imeàiatamente. Es
tou admitindo a ~pótese contrária: não se obtendo, em que 
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data será vOlada'! Quando será pautada a matéria'! Há prazo 
para efeito de ser pautada? Há interregno oi ser observado? 
Essa a pt:rgunta que formulei. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -. Nobre Sena
dor Mário Covas. as Lideranças. pela informaçáo qUt: chega 
à Me~a. estariam tentando ohter o apoio para a alínea "c", 
<> que exigiria a fluência de um prazo ue 4t-i horas para que 
a matáia fosse incluida na Ordem uo Dia. 

São essas as duas alternativas de que disporia a Mesa 
para fazer a inclusão desta matéria na Ordem do Dia. Ou. 
com a alínea "b", o que representaria. sem dúvida. a inclusão 
imediata na Ordem do Dia:ou com a alínea "c". que exigiria 
o prazo de 4H horas. ' 

Afora isso, teríamos que deixar tramitar a matéria du
rante.cinco dias no plenário do Senado Federal, ex-vi do que 
dispõe o art. 281 da nossa Lei Interna. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto. se nã() tivermos 
nenhum pedido de urgência, a tramitação é por cinco dias? 

O SR. PRÉSIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeita
mente, nobre Senador. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não há mais 
matéria a ser apreciada. 

A Presidência pede mais uma vez aos Scs. Senadores 
que Permaneçam em Brasl1ia. cancelando seus compromissos 

, no.s-respectivos Estados. a fim de que todos possam participar 
amanhá, às 10h, da sessão extraordinária do Senado Feáef31, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERIMENTO N° 6ú7, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 607, de 
1992, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, solicitando. 
nos termos regimentais, a transcrição nos A.nais do Senado 
da matéria."A Amazônia e o Meio Ambiente". de ":lutoDa 
de Argemiro Procópio, publicada no jornal Correio Brazi
lieruie, de 19 de junho de 1992. 

O SR. PRESIDEJ:I.'TE (Mauro Benevides) - Nada mais 
havendo a'tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e21minutos.) 



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 8 725 

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 
COMISSÃO CONSTITUÍDA NOS 
380, "B", DO REGIMENTO INTERNO, 

EM 30 DE SETEMBRO DE 

U SR. PRESIDENTE tNelson Larneiro) Est~ aberta a reunião d; 

LomISS~O ~speclal para dar parecer sobre a dEnuncia formulada contra ~ 

SEnhor PresidEnte da REPtiblica. PElOS Presidentes. cidadias ~arbosa Lim~. 

Sobrinho e harcel10 Laven~rE. respectivamente. Presidente da Hssoclac~ç 

~rasilElra de lmprEn~a e da urdem dos AdvoQados do brasll 

De acordo com a dellberacao do Plenarlo do Senado. 

e o seu Relator. AO contr~rio da~ outra~ comlssbes eXIstentes na ~asa 

o relator tambem ~ ElEItO na forma aa l~i vIgente. 

~e modo que a MEsa vaI tomar as prOVIQenClaS para que se InIcie 

a vota~io com a lndlca,io e procedEr~ à chamada na forma regImental 

A hesa vaI come~ar a chamada! 

U SR. HUMBERTO LUCENA - b~ PreSIdente, seria interessante quo 

as Lideran,as fizessem as indlcaçbes. 

o SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro) F'ois não. Lonce'oo 

pai.av·.-a ao nObl-e ::>En..aoo:; HUmberto LLlcenCl .. 

U SR. HUMBERTO LUCENA u PhD-B indica, 

benador Antbnlo harlZ. 

o SR. PRESIDENTE lNElson ~arnelrO! - Para RE~ator foi indlCad( 

~ lideran~a do PFL? 

U SR. ODACIR SOARES Nio reCEbi orientaçio do Líder "areI 

Maciel. lenho que indagar de S.lx~. 

U SR. ELCIO ALVARES P E ~ o a p a ! a v 1- .. , "E I : 

ol-dem. 

U SR. PRESIDENTE (Nelson LarnElrO) -rEm a palavra V,Ex~. 



726 Quinta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Outubro de 1992 

o SR. ELCIO ALVARES P~10 fato de ter havido indicaç~Q C' 

liderança. o ~enador Marco Maciel tinha me transmitido perante os OLtro' 

candidato do PFL ~ Presidinclã. 

Eu gostaria de fazer essa cOloca,io porque talVEZ 05 Senacorei 

Üdacl~ Soares e FranclSCo Ro}lembErg~~.~6u se houver algu~ protlem: 

coioco muita tranq~illd~de ... 

o SR.ODACIR SOARES - Fiz essa ob~erva,ão POrqUE na conOl,io ó( 

estou aqui prisente; o Presidente indagou de F~L. estai. 

dizendo que nio recebi orientação 6a 

nada a opor a neGhUm nome do PFL exceto o m.eLi. pOI-que eu nao SET1;; 

candidato de forma alguma. 

o SR. CID SAB61~ DE CARVALHO - Sr. PrE5idente~ peçc a pa.avr~ 

pela ordeili. 

o SR. PRE.SIDENTE ,Nelson L.an,Eiro) - Eu gostal-la de OU'. 11- ( 

Senador ~rancisco Rollemberg. 

Ü SR. ODACIR SOARES - S.Ex~ nao e candidato! 

o SR. PRESIDENTE t Ne I son Larnei I-O) - Er,t io. como d~c 1 a ·ou c 

~enador Üoacir Soares. S.EY-~ nao E candidato. u Senador Fran:1Scc 

~.ollembel'9 t'ambém manifesta o seu apOlO à candidatura Elcio A'VC'.I-ES Ú'= 

~Enador€s Raimundo Lira. do PFL. Larlos PatrOClnlO; Darlo ~€rElra 

João Rocha e Lourival Baptista nio estio preSEntes. 
O SR. JOSé FOGACA ~r. Presidente. PEÇO a palavra para U~ 

Illest ao de ordem. 

o SR. ~RESIDENTE ,Nelson Larnelro) - lem a palavrC' V.Ex~. 

o SR. JOSÉ FOGAÇA indago de V.Ex! SE esta Lornlssio tam:€ 

o SR. PRESIDENTE tNelson Car~eiro)- N'- I ao. A lei nia tem 

figura de ~ic€~preSld€nte. retere-se apEnas a Presidente e kelatcr. 

vice- preiident~ sera, necessariamente. o mal~ ~nt1gQ. 

o SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. 
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U SR. CID SABóIA DE CARVALHO - Sr. Presidente. pedI <:l pala'.,. 

a V.~x~ há algum tem~o. 

o SR. PRESIDENTE \Nelson Carneiro) - Pois nio. 

InCleado pelo PFL. na'falta de OPDSIÇio. ~ o nobre Senador Eleio Alvar€~ 

Loncedo a palavra ao nobre benador Lld SabóIa o€ Larvalhc. 

o SR. CID SABóIA DE CARVALHO ~r. Presidente. na aOErt~, 

dos t 1- ab a 1 h 05 , V.~x! mencIonou que daríamos parECEr soore a oEn~ncla 

Entio. por uma questão de ordEnamEnto dos trabalhos. POIS Esta Comissic . 

de: muita rEsponsabilidadE. quero dizer qUE nos termos da Lei. i.e7· 

trabalhire:mos de acordo com essa den~ncia. a qual deverá ser ratificaCa 

o libelo VIndo da C~mara dos DEPutados .. qUE acho ImportantE ser retErldo, 

E gostarIa qUE ficasse bem Claro no iniCIO dos trabalhos que esta t ~ 

comlSS~o da Lei i07Y. dEclarada em vIgor pelo Supremo Iribunal federal. 

Este É qUE faço para qUE conste das notas 

taquigrá+lcas, para cOlncidlr com a EliIC~O há pouco rEalizada PEle 

ben ado F ed .;)- a I 

o SR PRESIDENTE ~NElson LarnElrO! - Muito obr13ado a V.Exa 

PEla colaborac~o 

Com a palavra o nobrE Senador ~hag~s RodrIgUES. pela ordem. 

O SR. ~HAGAS RODRIGUES - ~T. Presidente. pedI a palavra peli 

ordEm a título dE colaboração. para qUE logo. se tor o caso, solIcitare 

pronunCIamEnto dE alguns colegas E de V.Exa. 

A Lonstituiç~o. Em SEU art. dIZ qU~ compete pri~ativamEntE 

ao Senado processar E julgar o Presidente. 

No parágrato ~nico. Inciso i. dIZ que nos casos prevIstos o€ 

prOCEssar e Ju19ar, funcionara como preSIdente o do SuprEmo tl-ibunai 

DE modo qUE o erEsI~entE 00 ~uprEmo. ~anto no proc€sso quanto nc 

julgamento o Senado FEderal funclonará 500 a ~rEsldincla do Presidente 

ao Supremo Iribunal ~ECEral. 
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u nosso F:E9lmento, no art. ~77, 'diz qUE com~€te prlvativamentE:' 

ao SEnado FedEral prOCEssar e julgar o F-'rESldEnte da REPLÍbllca'·, inClsc 

i. U par~grafo ~nico dIZ qUE nos casos previstos nEstE artlgo o Senado 

funcionará sob a presidincla do PrEsidente do Supremo. 

Nós estamos ElEgendo o prEsidentE da comissao. <.ruem va: 

presldir o processo~ Esta Comissão, basicamEnte, val conduzlr o prOCEsse 

e o Plenárlo val julgar. 

inda;o, apenas p a 1- a q LI E' f i qUE mos c o n s c 1 E n t e s : SE cabe ae 

PresidentE do ~upremo prEsidir o prOCESSO e o Julgamento, vamos ElegEr ur 

vamos elegEr um prESldEntE qUE funclonará como presidEnte 

dESOE Gue o PresldEntE do buprEmo n~o esteJa 

nio quiser Vlr ~ outra coisa, mas que 

ningUÉm diga ".man h 3 que a ~onstltui~~~ e o kEglmento asseguram ac 

Presidente de Supremo presidir o proce~so e o Julgamento, E esta Lem15sic 

irla conduz~r b processo ~ revelIa do PresidEnte do Supremo. 

Coloco Esta ás lUZES 

menos na ata que vamos elEger o prEsidEntE, mas GUE fica assEgurado c 

ü SR. PRESIDENTE tNElsbn LarnElrOJ - A Comissão E prESIdIda per 

Lt~ benado·,-, o qUE E presidlCC PEle prEsidEntE 00 bupremo E a reunl~C de 

NOS casos prevlstos nEste artl~O o Senado funclonara soe 

a p~Esidincla ao PresidentE do buprEmo Iribunal ~ea€ral. 

Evidentemente que essa fun,ão que vamos exerCEr hOJE nio CT18 

nenhuma colisao com a autoridade do Presidentre do Supremo 

Sempre que S Exa. julgar neCEssário ou estiver presente prEsl~ir~ as 

presen~a do Presidente do ~upremo. 

o SR. JOS~ FOGAÇA - ~r. Presidente, parece-me qUE a resposta 

essa duvida do benado,' está no art. 3~0 do Regim~nto 

que posslbllitou a cr±a,io desta Lomissio. Na mEsma sEssi~ em q~E,SE 
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do Senado, ooedeClda ;; proporcidnalldade das re~rE5enta;6ES :ar~lc~ria 

ou dos blocos parlamentares, e qUE ficara responsavel PEle p'OCESS:. U, 

trabaJhos atinentes ~ condu,io do PfOEE~SO são de: responsatil:dadE :es~~ 

Lomlssao, o se.: a 

Presidente do Supremo " r i b un aI nos aios proprlCS do Jlll;a,mE'nt:J de 

PrEsidente da KEP~blica. 

o SR. PRESIDENTE ~Nelson ~arnelrOJ - Vamos passar a vota~i~. 

(Procede-SE a votaç~c! 

o SR. PRESIDENTE \~€rson LarnelraJ - lodos os Srs 

Lonvldo os ~€nadQres Jutah~ 

U resultado da apuraç~o tOlO SEgUinte: para PresldEntE. ~lCIC 

18 votos; Re 1 a t 01- • Antõr.io Mar ll,:; , 18 v:tos~ 

F'\-ESidente:, NElson Lan,ell-c, 1. voto; Cid SabÓl'a de Lal-valf-.o. 1 voto, e ur.

voto Em branco. para Relator, Eduardo SUPllCj, 1 voto; Elclo AlvarES. 

voto E um voto em branco. 

Estio Eleitos, assim, na for~a· da lei. os :'Enadores El c ic 

lenho a honra de: transferir a PrEsidência ao Sen?dor 

Alvares, tazendo votos de sucesso na sua tareta. 

o SR PRESIDENTE 

° meu a9rade~lmento aos colegas ~Lle 

Presldincia. e conSUlto c S~nado~ Ant6nio MariZ SE des~Ja se pronU~Clai 

PEla sua inOlcaçac para helator. atravE5 ~e vctaç~c. 

o SR. ANTôNIO' HARIZ Hgrade,o ao PrEsidente da Com15são, 

Senador Elc10 AlvarES. e a todos os colegas que a Integram. a hon:a de 

SE'r o Relator desta importantE' ~omlssáo. Quero dizer, nEsta ocasião qUE 
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tenho plena consciincla das graves responsabilidades qUE recaem so:re c 

Relator e sobre. eVIdentemente, ~ada um dos membros que a lnte;ra~ 

I"h.\itc ob\·igacc:. 

o SR. PRESIDENTE 

deterimos. tamb~m, ao Senador Nelson Larneiro, o menos JovEm ae :Od05 

nós. a já que prEsldl~ com :ant~ 

habilidade os trabalhas inIciaIs. 

~eseJo submeter a conslderaç~o da Lomlssio um ponto que de 

ser obJeto de decisio e. ato contínuo, 

Comlssio. ser~o realizaoas as dlligincias. 

se for o fato aceIto PE 

Encontl-a-:-se p-ltesente na Lasa O.UI-. Meu-cela Lavenere. Presloer,· 

da Urdem dos Aovogados do brasil. que tem n~o só a creoencial oe ser 

dos autores da den~ncla. 

~oorlnho. a responsabilIdade de 

Lomissão Especial. 

Marcelo Laventre. neste Instante:, 

+ormallzar a oentincla perante es-

prestar, ae: publICO, a sua oenunc~ 

fcrmalizada. aSSIm como juntar os documentos qUE julgar n~cess~rlOS par 

conhecimento da COmlSSaO. 

Submeto a mat~ria ~ consideraçio do~ Srs. 

convocaçao ImedIata do Dr. Marcelo Lavene:re. 

o SR. CID SAB6IA DE CARVALHO - br. Presidente. eu concorcc 

deSde que a presença do Ilustre PresIdente da ürdem dos Rdvogac~s o 

como cidádao, ~presentou ~ssa denuncia. s~Ja OUVIdo par: 

ratltlcar a oenunC1a pre5tao~ p~rant€ a C~mara dos Deputados. Lcm 

ratIfIcação Nio como pe,a nova. mas como .ratiflcaçao da p~ça J~ 

existente na C~rnara dos Deputados € Jé remetIda ao Senaoo. 

O SR. PRESIDENTE (EJcio Alvar~s) - V.Exª supriu. jurídica e 

processualmente. muito bem a palavra da Presidincia. 
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Entao, a rat141caçao. neste momento. submetlda aos 

U SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente ... 

ú SR. F'RESIDENTE tElclO Alvares) - Pois nio. Concedo a palav 

ao ~enador üd~Clr ~oares 

ü SF:. orlAC IR SOAF:ES L c n S 1 d € !~ a n d o Lomlssão, 

particularmente. n~o recebeu nenhum coeumento relatlVQ e"tam 

aqul dlseutinco ou ao qUE vamos votar. eu lndaaarla da Mesa se nio ser 

tomarmos conheClmen-

do docL(mento cru dos üocume"ntos qUE· esrão em poder desta Lomissão.· sob\ 

os qualS vamos deliberar. 

Eu nio posso concordar nem com retificaçio, nem com ratificaçi. 

de COlsa aalguma SE eu n~o sel sobre o qUE será rE ou ratl+lcaco. 

U SR. F'RESI~ENTE ~Elcio Alvares) - A Presioincla informa ao br 

Senador qUE os documentes pertinentes ~ denunCla Já se ~ncontram em POOE 

da Mesa, a dis?OSlÇão de tocos OS Sl~ S . ~enadores, nas mies do Relate 

Entio. '.'0 i t a.mos ao ponto qUê a Presldincia colocou 

conslde·,-:;3.C;;'.c 

U SR. ODACIR SOARES F...-esidente. eu 

conhecim~nto dos documentos. 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Estio l disPOS1,io de V.Ex 

tambÉm. 

U SR_ ODACIR SOARES - Eu tenho a Impressio de que os documento· 

deverlam ser encamlnhados a todos os membros da Lomiss~o. 

o SR_ PRESIDENTE (Elcio Alvares) Estio l dlSposi,io df 

V"l::.x~s_ 

Foi, lnc lllsi lIe, Ja amPlamente dIvulgado, atrav~s da Cimara dos 

LIEPLltados, E o dOSS1E: J~ SE. encontra em podEr de kElator. nào h<:>VE:1C, 

nenhum constranglmEnto Em que V.fx~ tenha acesso a todos os dOCLlmentos 
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uma qUEstáo de P',-ocEssua'1, que 

louvivel. sempre procEde Essa ordem, cor,s~dETando 

manitestaç~o do ~enaaor üdac~r ~oarES E: colocanao ~ sua dlSPCS1Cio 05 

documentos que SE Encontram em podEr da Relatoria. torna ao' ObjEto 02[ 

sua consulta sobrE a convocaç~o lmeciata do Ur. Marcelo LaVE~ere. 

U SR. ODACIR SOARES - Sim. mas EU qUEr~a indagar de v.Ex! - EU 

nio quero SEr chato ... 

o SR. F'RESIDENTE Não, V.Ex~ não. dE 

manel.-ca. nenhum",. 

o SR. ODACIR SOARES .mas EU querla tEr Em mEU podEr e nio~ 

ter acesso, ~arECE-mE qU~ 1SS0 n~Q. 

o SR. F-RES I !)ENTE (Elcio Alvares) - Eu SOllcito, por favor. 2 

U SR. ODACIR SOARES - F'81-EcE-mE qtlE lSS0 ... (tumulto) 

Sr. F'resldentE, qUEr1a qUE V.Ex~ mE assegUrasSE a palavra. 

o SR. F'RES I DENTE .Ji Esta 

palavra a V,~x~. com um detalhe. a MEsa. dEsde já, no SEntido dE dar 

mais amplo conhecimento, vai providenciar para V.Ex! documento 1dintic: 

ao que ESt~ nas m~os do ~r. kElator. 

U SR. ODACIR SOARES na·s e LI q LI E 1- i a. conhec irr.!õnt ,-

da comllrtlCaçao qUE a DEPutados fEZ ao ~Enado Federal. d~nc: 

conta a Esta tasa da decis~o tomada ontEm. 

ExprEssio qUE Est~ 

cDntid~ na LEl i.07Y dE torma 1nadEQllaaa •. porQue n~o Estamos aqui. a mE~ 

VEr, para tomar· conheclmEntc da dEn~ncia do nem d::J 

presidEnte da AB1. mas para tomar conhEcimEnto E oEcid1r sobre a dEcis~= 

da limara dos UEputados e sobre o documento qUE chegou a Esta Casa. 

lu qUEria aPEnas que tOSSE estabelec1do' um ,oito Pl-OCESS\.t"': 

embara,o nenhum. qUErO ratificar lSS0, roas 
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tomar conhEcimento Ltm~ .. vez qlJ.e os documEntos r.c.c 

confioenclais. Se n6s, aqUI, vamos OUVIr, novcmente, O President€ da U~B. 

eu gostarIa de otErec~r, aqUI, com outra; pessoas. um contraoltórlO ~UE 

aGLl·I, na Lomlssão. ~amos, aqUI, ouvir c 

Presioente aa ÜA~; quero OUVIr, tambem, o PresiaentE da A~I e, emtunçac 

desses documentos que S.Exas. J Llnt arão, gostaria de poder 

audiêncIa de outras pessoas. Se nos vamos aqui estabelecer um 

contraditorio, eu qUEro que ele seja Pleno. 

~ra so Isto~ Sr. ~rESldEntE. 

U SR. lRAM SARAIVA - Sr. PresIdente, peço a palavra PEla arder 

Ú St-;. ESPERIDI~U AMIN - Sr. PresIdente, peço a palavra PE~' 

ordem 

u SR. PRESIPENTE (Elcio Alvares) Apenas para EfEIto c 

contradItar - o br. ~enaaor Iram ~araIva soliCItou a palavra bem c~mo 

Sr. Senador Esperldiio Amin - CQnceQo a palavra. pela ordem, ao nobr 

Li SR. iR,AM SARAIVA Apenas.para concordar com V.Exa., at 

porqUE o nobre benador OaacIr boares ~a tem conhecImento. a matErIa J. 

foi lIda emPlen~rio e se V.Exa. concedesse esse tempo pretendido, nc 

esta·.-emos p)"ocrastinando e., na \"ealidade, o 'p,"inclpio ao cont,"aditoi-l. 

sera respeitado. ate porque a pe,a Inaugural 

apresentada, agora, pelo Dr. harcelo - as outras partES sErio ouvid~s nc 

tempos determinados pela MEsa. 

ü SF:. F'F:ESIDENTE ',ElcIO Alval-es) - Loncedo ,a.paíavnl ao rlobr 

Senador ~sperIdiao AmIn, para contraditar. 

ü SF:. ESPEF;l-DU;O AMH~ - SI". PreSIdEnte. pelo que nós temamo 

conheCImento, hOJe, no plen~rlo do bEnado, nos Estamos cumprIndo no qU 

est~ reCEPCIonado, na atual Constitui,ão, conforme deCIsão, em ~ltl~ 

o rito da Lei nY 1.e7 y ~ 

REgimento intErno. ~ isto que estamos a tratar e o art. i~ - EU nio tenh 

em maos a LEI u ,n_ i.0:!c,o - mas o a,-t. 1'7' d'iz, bem claramente, de quem s 
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recEbe: a den~ncia. N~o sEi se o Sr. ~enador Jos~ ~o9a~a gostarla d~ 

comentar alguma COlsa - eu ouvi. aqul. um coment~rio de ~.Exa. Se o art 

l~ tlvEsse revogadO. a Comlss~o nio poderla ser eleita. "O aft. lY Esta eu 

vigor na Comissão - a convocação aos 1Ider~s; Inclusive EU. como Lide' de 

p~=. tomos Instados a fazer inaleaç~es com base na art. 1'1. ~u respon:l ~ 

correspond~ncia do PreSidente do ~enaco com baSE no art 1'1. Se o e'Tt 1':" 

estivesse revC3aao. 

parto do prlncip10 de que ele estf reCEPCionado porque em nada conf:lt~ 

com a Constitui~ao qUE Está ~m vigor. Logo. 

tOl-um. 

u S1=:" JOS~ F~GACA - Pe:rmite ~.Exa. um aparte - Ja que: fUl 

U SR. ESPERIDI!O AHIN - POIS não. Uuço V.Exa. 

Ü SI-,. Jü~é FO~ACA - NobrE benador. o que de tato. ocorre"e que 

o al-t .. 1'1 so foi rEvogado naqullo qUE ElE conllita mas. na vEreade. 

tambEm. do art. 3~~ 00 Regimento tntEr~~ dC 

~Enado. no SEU item "0 que. 

Lomlss"ao. 

da mesma forma. assegura a constitui,~~ d? 

U al-t 19 so foi rEvogado porque ele SE refEre ao proces~o nc 

âmbito d<;. Cám;:,xa 00.5 L1eput·ados. ""or ar.alo:;lõ .• ele:. tambe:m. 

aplicado ao SenadO mas ~ uma questio meramente dE analOgia. 

O S~. ESPERIDI~U AMIN - Mas. nobre. ~enador JoS~ f-ogaça. ta~tc 

foi adotado que a Mesa adotou - a comunlca,~o. a correspondênCla qUE G 

Presidente do Senado .... 

U SR. JOS~ FOGAÇA - ElE foi l-evogado para efeito da Cámal-a. 

U S~. ESPERIDI~U AH!N - Sim, mas a corrEspond~ncla Que o •. 

F"rEside:nt E do Senado ,me: encaminhou- - como deve: t el- encaminhaoo 1.;:: .:a 1 

con-EspondÉ:nc la aos Lidel-e:s dos demars ",'a\-t ldos - eLl acabo de: d lZ\::\- 1.5:0, 

tanto ~ parcial e: tanto est' e:m vigor\ em parte:. que o Ofic 1. o Oc 

.f'\-eside:nte do ~e:r,ado tazla me:nd;.o.:aqui. ~l'\o Senado. Foi 1'0\- lsto c;ue: eLt 

de:i ao nobre: Senador.Jos~ Foga,a para que: ~io paire dtividas. 
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U Sk. JU~E FüGA~A - .Apenas quero deixar'bem claro que o art. i~ 

se refen" ao Pl-ocess __ no âmbito da l.amara mas como o pl-ocesso, hoje, li do 

âmbito do Senado, por analogi~, Ele é aplic~vEl ao Senado. 

o SR. ESPERIDI!O AMIN - Claro - ~ acusação. A acusação nio che3a e, ~or 

analogia, por quem é que toi admitida a acusaç~o~ A acusaç~o tOl ad~itlO~ 

é êI.quil0 qUE o PreSidEnte nos deu a lntormaç~o O? 

EXl.stEncia eu estlve presente. hOJE. ~s 11 hora~ quando o Pres1aE~tE 

da C~mara entrEgOU OS papéis, um envelope techado e uma corre~POnCiG:l! 

ao Pl'esident e do Senado, a sEssão do ~enado e~ qUE 

tivemos conhecimento deste resumo, E eu entendo, come 

membro de~ta Comissio, Sr. 

conhecer é. Exatamente, o que ao Senado chegou pela via unica competEntE 
- nao h~ outra Vla. Quero também deixar bem claro. até como inscrito n~ 

iJAB que sou. que assisto aqui a presen,~ do Dr MarcelO Laven~re. a quer 

admil-o pessoa I e instituclonalmente. com a maior satista,~o; mas n~o mE' 

seJ a 9-ut l-a e POI- outra via que não 

aqOEla qUE acontECEU. o I-EStO E, no mínimo. uma invençao. Ú que eXlste: 

concl'Et ::..m.::rrt E, o que ChEgou ao SEn::..do FEderal é o qUE o PresldEntE lbsEn 

~lnhelro, solene E publlcamente, nos tEZ chegar. Fora isso n~o ha nada a 

se consldErar, pelo menos na lnici.l. 

Como e lógico que: a lnlcial qLI$ che'30U à Cámal-a foi elaborada 

PEla ÜAb E PEla AB1, e lógico qUE a segunda a SE conhecel-

manifEstaçio complementar e, certamente:, além de ratiflcar, ~roYavElmEntE 

acrescentar alguma COlsa ao que tOl apresentadO à Cimara pela DAB E pela 

ABI. 

Has eu gostarla de dizer, por uma questio de ordEm, resPE1tadc 

o al-t. 38e, o art. i~, no que está recepcionado, E a Constltuiç~o. qUE O 

iniclal. Sr PresidEnte, é o que ao Sen::..do chegou. 

o SR. PRESIDENTE ~ElclO AlvarES) - A Mesa EsclarECE ao SEn~aor 

t..spe\-lÓ iao Amln que a di~cussao que: esta SEndo telta evidentemente terla 
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melhor acerto com fulcro nos arts. 44 e 45 da Lei nQ 1.079. E procede 

intEIramentE a colocaçao do ~Enador ~sperlai~o Arnin: a pe~a vestIbular 

desses nossos processos i a documentaçio EntreguE. Apenas. dentro do qUE 

dispbe o art. 4~. 

alta import~ncia, 

a Mesa está sugerlndo uma diligincia. que ~ da maIs 

que i a audiência, conforme falou o Senador Cid Sabóia 

Mas a MEsa comunIca aos Srs. Já est a 

dlsposição de todos os Integrantes desta Comlssio as peças que foram 

remEtIdas PElo PreSIdente Ibsen ~lnhEiro ao Senado da kEP~bllca. Uma VEZ 

estando a dlsPoslçao. vamos ImEd1atamente. SEI-a 

cumpriao durante esta sessao. Agora, como vamos dar cumprimento a Esta 

Olllg~ncia. e Ja se encontra na Casa. 

O SR. ODACIR SOARES - uue dlligênc1a. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE lElcio Alvares) - A aud1êncla do ~r. Marcelo 

LavenÉTe. 

Ü SR. ODACIF: SOA.F:ES - A· le:i não p·,-e'·.'E dlligÊnc1a nes·sa fase. a 

n~o ser r~que:rida, e nós n~o requeremos. 

U SR. PRESIDENTE (ElelO Alvares) Art. 45, de iniCIatIva da 

MES;; .. 

U SR. dDACIR SOARES - U art. 45 trata dE mEdIdas do Supremo 

)ribunal Federal, PresidentE. 

Ü SR. PRESIDENTE ElclO AlvarES) - N~o, ~.Ek! pode verI+lcar o 

"1-:ecEt,ioc a <l€·nunci",. pel", MES::O. ao 'oEnaao, SEi-à 11(1", .. 

esti confunOlnao, 'oEnador Udaclr SoarES. 

ü SR. ODACIR SOARES - Parte )ErCEira da Lei. Sr. PrEsloEntE. 

O SR, PRESIDENTE (ElcIO AlvarES) - Mas EVIdentemEnte vjo surgIr 

vàrlas d0vldas quanto à apllcaç~o da Lei n~ i.0!~. 

o SR. ODACIR SOARES - A Parte lerceira da LEi 

MInistros do SuprEmo TrIbunal ~edEral. 

D SR. PRESIDENTE (ElcIO AlvarES) - Nós tEmos o dIrEIto de faze, 

Essa dilig~nCla, SEnador Odacir SoarES. 
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o SR. ODACIR SOARES - Com fundamento nesse artigo. nio, a3t~~ 

o SR. 

~enador OaaClr. mas qUEro deixar muito claro: temos o dirEito dE real:za: 

a audlincia do Dr. MarCElo LavEne~e. e i exatamente pelas duvjdas qUE 

est~c sendo suscitadas em razao da decIs~o do Supremo IriDunal ~EdEral. 

qUE·dIZ que ser~aPlicada a Lei nQ 1.079. desde que nio haJa conflito co; 

os textos vigentes. e que estou tendo a iniCiativa. como Presidente aE5t~ 

~omissio Especial, 

Marcelo Laven~re. 

de submeter ~ Lomlssao a convoca~io lmedlata do Ur 

Independentemente das peças que ji +oram produzidas. 

que sio as peças VEstibularEs dEste process~, 

o SR. ODACIR SOARES - Cabe uma ratiflca~io. 

O SR. PRESIDENTE (ElcIO Alvares) - Exatamente. conforme muitc 

bem situou c ~enaaor Cid ~abola de Carvalho. 

Entio, neste Instante, vencida a discussão, a Mesa considera .. 

o SR. 

ratltlcaç~o. O documento legal qUE chega a MEsa da Comlssao e da C~~ar~ 

dos l.lEPUt ados, i do povo brasileiro. 

S.Ex~. SE desejassE fazer qualquer ratitica~~o. teria que +azé-l0 nê 

Cimara dos Ueputados. Estamos Inventando normas legaiS. 

O SR. PRESIDENTE lElc10 Alvares) - Senador Udaclr, o po~to 

vist~ dE V.Ex~ já tOl .ecolhioo PEla hesa. já tal OUVido por todos 

Srs. Senadores, E logo Em. SEguida vamos decidir. 

Loncedo a palavra aos 001S Senadores Inscritos: bEnador ~cuar 

Suplic~ e o &enador Jutah~ Hagalhies. 

primEiro lugar, o SEnador ~duardo Suplic~. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - ~r Pr*sldentE, avaliO qUE seja mUI 

importante que possamos acelérar ao maximo os trabalhos desta Lom:ss~ 

Ao ~esmo tempo. considero Extremamente i_portante qUE procedamos co~ to 

o cuidado. para ~UE depOIS nao SE diga qUE nao houve o devia~ av:sc 

denunciadó. Uart. 52 d~ LEi refe~lda por V.Exª diz: 
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52 "t-'erante a Comissao, c denunciante e: 

denunciado poderio comparecer pessoalmEnte ou por procurado" 

assistir a todos os atos e diligkncias por ela praticacc~ 

inquirir, reinquirir, contestar testemunhas e requerer a Sl 

acai-eal;ao. esse eteito, a ac 

conhecimento das SLlas de 

dil19~'CiaS a que deva proceder, com a lnolcacao de lugar, d: 

e hOl-a. 

o cuidado que: EU gostaria de ter, 

primElro momento, ~ que o ~rEsidentE da Rep~blica nao dlga que del~Ou c 

tEr todo direito de defesa. Gostaria que fosse iMlciado o mais bre~ 

possível. ~stou de acordo Em qUE o PrEsidente da ÜA~. 

Lavenere. taca' a sua EXPOS1C~O o quanto antes, lodavia, pergunto-~e S 

por cuidado. nio deva o Presidente da Comissão avisar. antes do inicio 

EKPosi,~o. qUE eSSE processo Est~ SE lniciando, para qUE Sua ~KcElinc 

possa se: +aze:l- pl-esente, ou por seu P\-.ocurador. A lei estabelece que 

Preside:nte OEve Estar avisado de todos os passes dos trabalhos dES 

Comlssio - salVO engano meu, porque: nio sou Jurista ou ESPEcla115t~ 

assunto. 

o SF:. PRESIDENTE (Elcio Alvares) 

Senador Ecuardo SUpllC~. o k€lator Antonio M~'z tem a palavra pa 

l-esponde- La. 

o SR, ANTONIO MARIZ (Relator) - Sr. Presldente. esta ~om~ss 

f 01 constituída =om baSE na art. 380 do Re9imeuto do Senado, qUE dIZ: 

"An:. :jse- P~ra Ju!gamento dos crimes de r€spcnsaoil1da 

das autoridadEs indicadas nO ar~. 377 ... 

E o art. J77. lnciso 1. dispSe: 

"I - I)roC€SSa'l- e JLligar ° PreSidente E c Vice~F",-es':der, 

di:l k€púb'lica ..... . 

~~ntinua o art. ~80: 

" ... Obedecer-se-ia às seguintes nOI-mas: 

.T 
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aJ receDiaa' PEla Mesa 00 Senaao a autorlzac~o aa ~~ma 

para instauracão do processo, nos ~asos preVIstos no ItE~ 1 : 

ou a denuncia do crime, nos demaIS casos. 

documento lido na Hora do Expediente da sessão SegUInte; 

b) na mesma sessio Em qUE se fIZEr a lEitura. sErá EIElt 

comlssão, constltuida por um quarto da composlcio ~o benado 

obedecida a proporcionalidade das kEPresEntacbes partid~rias o 

dos blOCOS 

processo' . 

E ficar~ rEspOnSaVE! 

Então, Essa é a comIssão prEvista no REgimento do Senado. 

pe 1 

~or outro lado, temos a Lei nº 1.07~, como flco 

claro nas dECiSÕES do SuprEmo lribunal FEderal, mas com alguns art19c 

derrogados por conflito com a nova Constltuic~o dE iY8~. 

A opinião que me parEce predomlnante é a de que, no Senado. 

prOCESSO 'SE iniciaria com baSE na se9.tmda parte: do ad:. ê::ê oa LEI n 

i.079 - é o .quE Estamos tEntando faZEr: ~or outro lado. e Este é um pont 

que me: par~c~ importante aCEntuar. hojE nio ~stamos aqui 

prOCESSO. ParECE-me que a lnstauracão do prOCESSO é um ato do PresidEnt 

do SEnado. 

~u proporia qUE nos limitássemos. nEs~a prlmElra rEunlio. 

anallsar as tormalidaOES EssEnclais: vEritlccLr se a den~nCla E 

re~at6rio estio conformE a lei, conforme: a Constitulcio; e que déSSEmo 

um parECEr sutlnto sobre .isso. EstabElecEndo.aflrmatlvamEntE ou n~o. qu 

a (.;amal-a dos lIEPu.:tados cumpriu as tOl-maiidades; qUE a denuncl.a te~' 

ConfOrmE a legisl,acao procEssual; qUE o relaLtério SE inscreve no" 

manda~entos constltucionais e regimentais; e qUE esse parEcer, uma VE: 

aprovado nesta Com1ss~o. fosse remetido imediatamente ao ~residentt c 

Senado. que. com base nele. decretaria a instauracão do processo. 

Essa seria uma proposta de andamento dos nossos trabalhos. 

Instaurado o 'processo pelO ~residente do ~Enado. a Lomlssic 

nos termos reg1mentais E legais; prossE9uitia nos seus trabalhos. porqu 
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uma dlstinçio precisa ser f*lta. O qUE é meramente procedimento. o que 

meramentE prOCEsse. e o qu~ é ditEito sub~tantlvo do PrEsioentE C 

Rep~o11ca. Quando estivermos aqul ctiidando do direito de defesa c 

contradltório. teremos que ser intransi~~ntEs na garantia dos dirEitos c 

lndiclado. Has Estamos aqul apenas anal~$ando o caráter procedimenta 

inicia 1; 'est amos dando os pi- i.meil-os p.assqs. 

Entio, a sugestio seria essa~ analisarlamos SE a den~ncia e 

relatório obEdecem as normas processuals; op~nariamos sobrE isso.. a 

PresidentE. no parEcer; o PresidEnte lnstaura o processo E. Em segulda 

dEbruçamo-nos sobre o rito. sobrE todos os atos dE prOCESSO capaZES d 

aSSEgurar o ampLO dirElto de dEfEsa do Preside~tE da REPtiblica E 

contra,ditório no PI"Ç)CESSO. 

o SR. PRESIDENTE (ElcI0 AlvarES) - A ~esa tEm a propost-

concreta do ~Elator, qUE m~ pareCE tambem obVla e natural para etEito C' 

agili?armos os trabalhos. 

~ preciso esclarecer que, no momento, nio se est' cogitandO. ainda, di 

citaç~o do PrEsidente da ~ep~bl1ca ~ssa Comissio ~special esti 

cometendo um ato preparatório, e conforme falou muito bEm o SenadOI 

Antônlo Harlz nós vamos examlnar, neSSE momento, a eXEmplO do q~E 

Li~ara fEZ quando admltlu o proces~o, SE realmente o procedimEnto Est~ 

pleno dos requIsitos legaIS, ou sej.a, . a's pal-t e=. sao leg i t imas, er,tim 

preenchE todos os requtsltos técnICOS. 

Então, nesse momento. está colocada em dlscussio a prop~sta d 

Senadol- Antónl.o Mal-1Z par'a qUE n.os possamos, atravES 00 pal-e:ce:l- alL.àlO 

na lei. 

fOI-mal izados . 

é a co locação que 'o no-bl-e Re.l at 0·1- Ant on 10 Hal- iz faz e: qCE e 

submeto 'a discuss~o do plEnário neste: i~stantE. 

O SR. UDACIR §UAR~S -Sr_ Pre:side:nte,'para um esclarecl.mento. 

U Sk. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - ~OIS n~o. SEnador. 
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u SR. ODACIR SUARES - Que parecer alude V Exª meste momento 

repetindo as palavras do Relator 

O SF: PRESIDENTE (Elclo AI'lares) - É o pC.reCel- .qUE é defei-:do 

esta Comlssio ~special para dlzer se o pedldo preenChE .. 

o SF:. iJDALI.K.. SÚAF:ES - Mas como € que eu posso OP 1nal- por ll~ 

parecer qUE nio existe'! 

iJ SR. PRESIDENTE (ElclO Alvares} - U parecer va1 Exist:r 

part lr de ago·.-a. 

U SR. ODACIR SOARES - Entio. deRois que S.Ex! Emitlr ::. se'. 

parecer pe,o a V.Ex~ me p~rmita oferecer minha impress~o sobre elE. 

PRESIDENT~ <ElcIO Alvares) 

dizendo o seguinte: a sugestão do ~enador AntSnlO HarIz foi tão Clara, 

ele €st~ pedindo tempo exatamente como kelator para oferecer o parecer. ~ 

esta a proposta que esto~ submetendo. Eu nio estou colocando o parecer do 

Senador AntônIO Mariz ... 

u SR. UDACIR SOARES - lem a mlnha aprova~io. Uka~. ~ntendIdo. 

Ú ~I-:. PRESIUENT~ (ElclO Alvares} ~'OlS nao, 

oportuna lntervenção de V.Ex!. 

Ü SR.~OS~ FUGACA - Sr. Presidente. para colaoorar com V.Exª. 

U SK. PRESIDENT~ tElelo Alvares}.- Com ~ ~alavra o SenaSor JDS~ 

I- oga,a. 

o SR. JOSÉ FOGACA Parece-me que essa ~om1ssão tem que 

responder a uma pergunta in1cIal. uma pregunta preliminar: o Senado dEVE 

ou nio oeve, tem a Obrlga,ão ou nio tem a Obrlgaçio. de instaurar o 

processo1 Para isto basta exam1nar o que veio da ~imara dos Deputados e 

decidir. At~ nem acho que preClsa d~ um tempo maIor ao Relator para faz~

lo. Se os tr~mites foram cumprldos. SE a Constitul~~O foi respeitada, SE 

a transm1ssão da mensagem. a ~ntrega da mensagem ao Senado se dEU nos 

prazos devldos. se a Pr~$raincia 00 SenadO cumprlU os prazos determinacD 

pelo Reg1m~ntO de instalar essa Comissão na sessão SEgUInte ~ entresa da 
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denúncia, enfim, se todos esses requi~itos tramitassionals foram 

cumpridos esta Comissão tem uma decisão preliminar a estabelecer: a de 

instaurar o processo, 

dEve 

Uma VEZ 

qi..lals, 

E.. E.St e 

se 

lsto tenha 

qUE ElE 

vir do Re:latol-, Inicialmente, e sobre: ele, 

P 1- on unc 1 al- a Comlssão 

acontec1da dEVEmos nos nos d1r191r ao Pres1dentE de 

d~ sEquÊncla aos dEma1s procedlmE'-ntos, 0<.: 

dE comunicar ao ~res1dEntE da kep~blica de: que o SEnado decldiu 

e, efEt1va~EntE, 1hst aLlI-OLl o pi"OeESSO, com as conseqüÊnc1as qLlE 

Lonst1tu1C~O prEv~ 

J SF:, PRESIDE~TE (ElelO AlvarES) - U entend1mEnto 00 Senador 

É o ente:ndlrrE"ntG' Cc Já aventaoo pelo ~enaaor 

AntoniO I1a(12, 

Neste momEnto comet~ a Hesas índa~~r do Senado~ Antbn10 H~rlZ, 

SE elE teria cond{cBEs d! talar sobre a oocumentaçio inicial, 

, !J SF;, RELATOR l ~nt6nlo Har1Z}- ~om: eu cr10 que Sim, Embora 

qUE o Senado a~abou dE reCEbEr esSES documen:os, rECEOEU 

esses documEntos ~s 11 horas de: hOJe, mas s~o documentos conheCidos, 

H~ um ÜtlC10 00 ~rE5lcEntE'da Cimara qUE acho que valE a PEna 

o conheCImEnto dos SEnhorES SEnadorES vazado nos SEgUintES 

tErmos, e 01r1gioo ao lx,m~ br, 

Senado: 

bEnador Mauro ~enEvldES. ~rE51CEnte do 

'Comunicamos a V.Exê qUE a C~mara dos Ueputados - ~ datado 

de hOJE - reSOlVEU em sess~o rEalizada no dia ~y dE setembro do corrente. 

Senado Fedel-a 1 a Instaurar prOCESSO contra o Excelentisslmo 

SEnhor Presidente da Rep~blica, FernanOO,Atonso 

crimE de responsabllldade~ admit1ndo a acusa,ao 

Collor de hello, por 

nos termos da denunCia 

oferecida pelos Cidadãos ~arboza Lima Sobrinho e Marcelo Laven~re 

Machado, mE~lante o voto favorével dE 441 dos SEUS membros, re91strando

Se aInda ~8 votos contr~rlos, uma absten~io E 23 ausênCias. 
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lncaminhamos assim a V.Ext a den~ncLa recebida acompanhada 

dos documentos a ela' anexados e de relatór10s cIrcunstanciais de sua 

1nC1so 1 do art. 52 da 

(;onst 1 t lllç:ão FedEra 1 ... 

E aqu1 e~t~ a documEntaci~ mandada pela C~mara dos ~EPutados ao 

Senaao irata-se do docum~nto la publicado. j~ impresso e publ1cado. Um 

documento VOlumoso que InCILl1. segLlndo o sLlm~I-1o l.n ic ia 1 

final. a dEn~ncia dE 19 de SEtembro de 1 <;''7'2. dEC! araci:íes da Just l.ç:a 

FedEral E uma s~rIe de relator dE atos prOCESSUal.S ~ de documEntos. e qUE 

se conclui com o pal-ECEI- acotado pela Comissao no dia 24 dE' setEmbl-o do 

con-ent e ano. 

Então essa E a documentacio. 

.ln1Cl.a-Se p1::·1 a dEnúnc1a, aqui esta o ~ExtO da dEnuncIa, 

subscrita por ~arDosa LIma SObrinho E por MarcelO Lav~nere MaChado 

Esta a denúnCIa formalizada, estão as figuras delituosas 

dEvidamente tIPIfIcadas, retEr idas ao COd190 ~enal e todas as demals 

formalidades reqUEridas na LEl e na Constituicão e no RegimEnto da 

Cimara. pratIcados l~. na Limara dos Deputados. 

i o aspecto qUE dEvamos analIsar aqUI. Lom 

os €ntendimEntos. os aCErtos Entre partIdos. qUE SE processaram ao lon9 

do d1a - de faZEr um esboç:o do qUE serl.a um parecer a ser d1SCUtldo 

aprovado aqUI tOI-ma ll.daCES 

POrqUE Estamos no ato l.naugural deste prOCESSO qUE na VErdade 50 S 

consumal-~ PE 1 a deciaraç:ao da ~rEsidincla do ~enaaor dE 

processo ~stamos no momento anteTl.Or à instalaç:ac 

,\ 
,U parECE( SErl.a: 

A Comissão do constltLtÍda nos 

art.38<e. B. do'REgimEnto 

relatório circunst3nciado em documEntos qUE o acompanham- qUE' ri: Est <:. 
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doc~menta~~o q~E aqui est~ - encaminhados pela Cimara dos Deputados. 

admitindo e autorizando a inst~ura~io do processo por 

responsabiliaadE contra o ~xc€lentisslmc Senhor ~residEntE Ga ~ep~bllC~ 

Ur. Fernando Affonso Fernando Collor dE Mello. esta Cemissão conclui ~UE 

a den~nc1a E e,relatório. cir~un5tanciados. eit~o termalmEnte corrE~OS 

Não SE ana11sam provas. nio SE anallsam COlsa alguma. estio formalmEnte 

e adequados i exigincias legalS. 

Portanto. satisfeitos os requlsitos da lei. a Comissio é dE 

parEcer que devE, ser instaurado o processo por crlme de rEsponsabilidade, 

postos na denúncia e no rElatório circunstanc1ado. 
i 

determinando-sE a cita~~o do ~xcelentissimo Senhor ~residentE a. 

REPublica, j)r Affonso Collor dE HelIo. para. por Sl. ou se' 

advogado, apresentar a sua de tesa e acompanhar o o professo ate o flna 

da decisão 

~e aprovado um parecer como este. o remeteriamos, imed1atamente 

ao ~rEsidEntE do ~Enada, qUE, dE POSSE da parecer. 1nstaurarla o processe 

comunlcarla lmedlatamente ao Presldente d~ 

Hepubi1ca e ao VICE, 

Esta é proposta da Relatoria 

o SR. ·PRESIDENTE ~Elclo Alvares) - tst~ sendo formallzado. 

neste momento. o parecer da kelator Antônio Mar1Z. qUE. evidentementE. 

est~ submetido i discussio'dos integrantes da Comlssio Especial. 

AlgUm dos Srs. Senadores dEseja dIscutir o parecer do R€lator~ 

(t"ausa> 

Nio havendo quem deseje fazer uso da palavra ... 

o SR. ESPERIDIÃO AHIM SI' , F'resident E. 

cumprimentar. Em primeira lugar, V,lxa. E ao Senador Antbnlo Marlz. 

POI-qUE, em pOLlcas ç·ala\.'lo·as, ) consegLlll-am, tanto 'J.Exé\. como o F:elatol-. 

colocar na rumo correta, devido o prlmeiro passo da nossa Lomlss~o, 

o SR. PRESIDENTE tElclO Alvares) - MUlto obr1gado. 

o SR. CHAGAS RODRIGUES - Permlte-me, Sr.Presidente? 
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o SR. PRESIDENTE (Eleio AlVares) - Pois nio. Senador. 

o SR. CHAGAS RODRIGUES - Mesmo porque a C~mara autor1Zou 

processo € nos. aqui. de acordo com o parecer, vamos nos mani+esta 

favorave!mentea instauracão do processo. Esti absolutamente correto. 

o SR. PRESIDENTE tElclO Alvares) - Em votaçio o parecer d 

~enador Ant6nIo MarIZ. 

üs ~l-S. 

o-'aUS<:l.i 

Aprovado o parecer do Relator, com o voto em c on t 1- a 1- lO d 

SEnador üdaclr Soares. 
I, 

Neste momento sollCltam~s 8 todos os Srs. Senadores. eu fari 

uma chamada para facilitar, para que tponham a sua assinatura ao pareie 

(Procede-se a chamada nomInal dos me~bros para a assinatura) 

o SF:. PRESIDENTE lElclO Alvares) - A Mesa consulta aos Srs 

Senadores se alguns dos brs Senadores desta comissao dElXOU dE vcta~ 

E agora, para mUlta honra nossa. o Senador NEI_on CarnEiro. qU 

fecha as aSSlnaturas. 

Vai aSSInar agora o parecer o Senador Nelson Carnelro. 

Todos 05 Srs. Senadores votaram~ 

A Mesa conSIdera aprovado o parecer do Relator. Senador Ant6nI 

Logo em segUIda. vamos encaminhar o parecer ~ Mesa do ~enadc 

para que possa submeti-Ia ~ conslderacão dos nossos emInentes Pares. 

Vou encerrar a reuniao especial. convocando uma outra. qUE SEI 

comLlnlCad<l Co. todos os Senadol-es, logo que hOLlVEI- neCEssldade. 

o SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. PreSIdente, peco a palavra por ur 

quest~o de ordem. 
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o SR. PRESIDENTE tElelo Alvares) - Concedo a palavra ao Senad~ 

~duardo SUpllC~, para uma quest~c de ordem. 

U SR. 
'li" 

EDUARDO SUPLICy r 
- Sr. Presidente, apenas para lembr~ 

qUE, atendendo ao art. 5~, que s~ tem an~eriormentE, na comunlcaçio fe1t 

ao PresidEnte da REP~blica, haJa o c~ida~o .. , 

OSR PRESIDENTE tElcio Alvares) - A MEsa mantim a palavra c 

Senador ~dUardo Suplic~, qUE Esti argülndo uma 'qUEst~o de ordEm. 

o SR. EDUARDO SUPLICY qUE na comunicação fEita c: 

PresidentE da ~ep~blica, como dEnunciado, haja o cuidado de também 5 

comunicar das reuniÕES qUE Esta co~issiQ realizará, para qUE o PrEsident 

slnta-se aVlsado E, assim, se o dESEJar, aqui comparECEr ou comunicar ~ 

que o represente, para qUE lhe seja assegurado o legit1~ 

direito de defEsa. Dlg0 isso a tltulo dE lembrança 

U SR. PRESIDENTE tElclO AlvarES) - A Mesa rEcolhE a observaçi 

de V. Ex~ E avisa que a partir do mandado de citaçio, que é da lavra c 

Mesa Dlritora do Senado, evidEntemente serio consideradas as opiniões c 

V. Ex~. 

O SR CID SABóIA DE CAR0ALHO v. Ex~ vai convc:ar nov~ 

o SR PRESIDENTE (ElclO AlvarES) - ~090 qUE haja nEcessldadE dF 

uma nova rEuni~o a Mesa comunicará a todos os SEnadores a data e o lc:al 

da mesma 

Neste momento. a Mesa. atEndendo sollcltacio do ~enaac: Antc110 

MarIZ. qUEr EstEnoEr ao ~r .MarcEIQ Lavener 

muito honrosa par~ nos, ~&S 

tamb~m pela facilidade com qUE nos dEU a oportunld~de dE 
o 

partE da Lomiss~o ~sPEcial. 

nestE.' momEnto, Encerrada a rEunião da Comissão 

Especial. MUlto obrigadO. 

(LEvanta-se a rEunião ~s 17 horas.> 
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PARECER APRESENTADO PELA COJUSS.lO CONSfI'l'U1DA .OS TERMOS DO ART. 

{ 

J 

A Comissão do Sanado Federal, constituída nos tarmos do 

art. 380, abR , do Regimento Interno, apó. a apreciaç60 da dendn

cia e do relatório circunstanciado e documentos que o acompanham 

(fle. 1 a ), enca~inhad06 pela Câmara dos Deputados admitindo 

e autorizando a instauração do processo por crime de responsabi

lidade contra o Excelentissimo Senhor ~esidente da República, 

Or. Fernando Affonso Collor de Mello, conclui que a denúncia e o 

relat6rio circunstanciado estão formalmente corretos é adequados 

exigénciaslegais. 

Portanto, satisfeitos os re~~i6itos da lei, a Comissão .é 

parecer que deve ser instaurado o processo por crime de res~ 

sabilidade,. nos termos postos na denúncia e no relatório cir=~' 

determinando-se a citação do Excelentissimo Senhor l ~~~ 
República, Or. Fernando Affonso Collor de Mello pa- ~ 

por si ou seu advogado, apresentar a sua de~e~~~ e acompanhar ~~~ 
ecisão. ~ V~ ~ 
~~-. ./ f ~i Dra // 7AV:::~ ~ 

.,t~ ~~~ ~:.:. Ir. 

Brasília I 3 O d L Á '-=' \ ti ,; 
i 
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SU;'IÁRIO' 
I. - ATA IH 19~' SESS..\O. 1-:M "DE OtrTl'n:W' 

DE l~n 
1.1 - ABERTURA 
1.2. - !'XPUllF.'iTE 
1.2.1 - r\ \- j..,() dn Yiini-;tro d2 Ecüflomia. Fazendrt e 

PI:tnt"j:.mt:nto n~ 1.330;Q:~ cnC'3mi,lh:luóo inror,naçúes sohre 
os ~U(;-.i~l}'" Ú);t~.(;,u:;te du 1~~4ul'f'imt';:I(1) n W 5,9:'liJl. de ~utoria 
do ~(,11.ldor Jutahy ~l~galhà~s. 

1.2.2 - [)i';('ur~s do ":xI-wdicnte 
S ... ~!lador Ncl\on C ... rneiro _. [)csc-rcôcnciamento do 

Hospital Gra[[cc e Guink. 

SE:-;;\UOR C!lJ sÁ[)ÓI.'\ DF C.t-RVALHO - De
s{'quilihrio:-,. naturais 4t.c <.>corrt:>m·n~) ~ord~s(e c em e~pc
cbJ. a seca. 

SE1-:ADOR l\!.·\:'\Sl:El ODE LAVOR-Liberação 
de c,.)n,cs~~~cs d..: r:ídio e tckvi!,.~o. 

SE:-.iADOR >;EY ~!ARr\;,J!ÃO - Tran5crição nos 
Anais .. k' S 1.' n:'HJ o , d~l cr..trL'\i~(a dt) Sr. Mini<:otro Marcílío 
M:lrqucs ~forcjra _conc(.·did~1 au Jornal do llra:\iI . de 
27·9·Y.:. iotitülada lTm~ d"'pcd:da com consciência Iran. 
~L' . 

1.2.3 - I{N}lH.'l"imt·n11l 

N" 732.92. ti<.' urf!.~ncia para o Parecer da Comissão 
(art. 3~;U. h . do Rcgim':nlo Interno) sobre a acusação 
autorizada pela Cimar. dos f1l'plltaJos. 

1.3 -·Ol{DE:,1 DO DIA 
kct.ptCrlOlcnto n" 607.''J2. de autoria do S<..~nad()r Dirceu 

("..aI nciro~ ::;'(Ilicit.tnún a tr~n ... crj\,~·lo. IJOS Anais .do Senado 
da matéria o'A Ama;:'lni;, e o ~fc:i·) AmnicntC'·~. de autoria 
de Argcmiro Procüpif). rul,ltt.':Jda n-{) jorn,j\l Correio Hral,;
licn:o;e, dl", 1" de junho rir.: 1992. A~').ri>\'ddo. 

'1.3.1 - ~L.,fú·ia hl~rcl'i,ada ~~pu", a Ordem d~ Dia, 

l)a[e("~r da ·C'omb ... :'i<) (;lrt. 3xtl. J;. do RCt!:ITll'nto Jnter
no) sol',re ti ",(·Clo.;aç;lo ;HJf{,ti,ad:l rel;t C;jm,;r~1 dos Dc.!'J'u
tauo", t.'IU rq!lr~~(' c.k ur~~n ... ia. f!r.;~, h:::rnt'S do RCl.IUc.'nnv:n(o 
n"73~N2. lido no I.: xpcui ... ·lIh: tb prc:.(.'fHt: "C .... ~;;l(.l. Apro"·3do 

1.3.2 - l>i ... cUl·\(!~ <.:IpI) .... ~ Onf"m do Uhl 
·-.. SENADOR J Os,-, ['I 1.'\'1 :.!AR1:--I lO - Explica

ç:ã~) ~.;)br·.· o voto d.Jdo ror S. 1:\' {la aprc!';lação d.J matéria 
(IH rq;illi(, de lIrg~nd~. 

.- SENADOR RONAN TITO -Oc,!:erv:incia do art. 
52 da CO"'titui~áo. 

-SENADOR CID SABórA DE CARVALHO
Entendimento de S. Ex· quanto Ú ,~rc"'ld0nci(1 junsdicional 
do pro\.:~:'.<O;l) dt!' 'cIimc de rc"púns~th:lid.h.1~ cootr:l o Senhor 
Presidente n" Rcpublica. 

--SEN.-\DOR ESPERIDIAo .. \Mrl" - Providências 
ncC'ess.:ÍT:4t:' p~ra o l){"O:-.~(,;lIlIne:Ho 'do prQ(t'sso contra o 
Senhor Pu:';aicnte d~t RqnibiiC:3. 

- SI'l'{ADOR A~,n0:'-110 MARIZ - Instauração 
do pJ'o.:-es~o cúntra () St:l1hor Fcrn~md{) Collor. 

_. SE:--rADOR 105(, PAULO BISOL - Cekridadc 
p:lra instauraç-üo. do pro<.:t!s~o Contra (1 Sr. Prcsid~'n~~ da 
R,!púhlica. ' 

-SENADOR MA~~T;ETO DE LAVOR-!nstàu
raç,!io do pr~esso c.:>otra o Sr. Presidente d3 R~pli"hca. 

-SENADOR EDUARDOSUPUCY -C"h:flJ~ce 
n3 instauração do processo de julgamento do Pr.:sidente 
da Rl'publica. ApeiO para a assunç;io do Sr. Itamar Franco 
i\ Pre~idénci3 da Rcpublica. 

- SENADOR ~,{ÁRIO COVAS - Escas,ez à$ infor
mações fornecidas aos Se'nadores a respeito do. tr~mÍlaç,jo 
do processo de impeachment. Proe';sso protelat,irio dn Se
nado no andamento do pf<lCeSSl) de impeaehm~nt do Pre,j-

dente .da Rcpúbhca e o consequente alastamento do Sr. 
'Fernando Collor. 

-SE:>IAOORA JUNIA MARISE - Comunicação 
de apoio de, Go .... ernador do ESt3do de !\'{inas G~rais ao 
VicC'~Pre~~d':nte h:H~lJr Franco. 

. -SE:>IADOR JOSÉ RICHA-Apreensão e perple
x,dade dos S~nadorcs na prOtelação do andamento do pro
cesso de im""achment do Presidente Collor. por parte do 
Senado Fcder .. l!. 

1.3.3 - Comunicação da Presid.ncla 
-Cancelamento da Ord~m do Di..l da :;e!' ... :io ordinária 

d.:: hoj",. nos termo, do art. 174 do Regimento Interno. 
1.4 - ENCERRAME:--rTO. 
2- ATA DA 195' SESSÃO. EM I' DE OUTunRO 

DE 1992 
2.1 - AIlERTtlRA 
2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 - Parecer 
Referente a st·~uint<.· matéria: 
- Projeto de Ikcrcto I.egi,lativo O" 65/9'2 (n· 78/91. 

na C'a'a de origem. que apro"a o texto do Protocolo de 
ErncmlJ ao art. 50 (a) da Cllnvcoção sobre Aviação Civil 
Inh:rn:.cional. coocluid" em Chicago. em 7 de dezembro 
<le 1944, (Rclh.;ão filiaI.) 

2.2.2 - DL",urso~ do Expediente 
fALA DA PIU:SIOL:--IC/A - Providêocia< legais 

adotadas pdo Ministro Siún"y Sanches. PresÍlkote uO STF. 
" a !\!osa Diretora do Sl'nad,~ Federa\. rdativas ;1 t"mi
ta,:.o do rroccsso de impcachmenl do Prc.identc úa Repú
blica no Senado Fedcral. 

SENADOR EDUARDO SUPLlCY. como Líder
Natifi<.!,.ção ao Presidl'nt" F~rnand() Collor d ... Mdlo. do 
processo d~ impt:achmcilt a ser rt!alizado no S::na00 Fl"uc
ral. Compo,iç,io ~" mil1"t';r.o Itamar Frallc',l. Evolução 
'dá candidatura de S. Ex' " prefeitura de São Paulo. 

2.2.3 - Leitura de Projeto 
'- 'Projeto dl" Lei do' Senado oI> 1.!3/92. de ~utoria 

,lo S~na":or M;ircio Lacerda. que altera a Lei u' 7.61\2. 
U\! 2 de uezt~mhro Je- 19;-{~. \'cd.l a tn[('rdiç~io dI! :n~::itui..;de:; 
financl!Íra.s e sepuadlJras no conrrotc do Scgur<.) Habita
c!Oral c dá outras p:o\'id~ncias 

Z.2.4 - Requerimento 
-N' 733:9:>. de au!ori" do Senador E'pcndi;io Amin. 

,\olic.tando·a inclllsiio em Ordem ,lo Dia l1<.' Prujeto de 
Lei da Cãmara n"47.\'2. que alt~ríl a comro~ição e.l org3ni· 
nção l:Herna do Tribunal Regional d·;) Tr"b,lh" da C, 
Re~.ião. com sede em flori"n6polis - se, e ri .. outras 
prondências. 

2.2.5 - Oi~curros do E'p,",,;""lc (continlla;~o) 
SENADOR JOS" PAULO BISOL-C>JmportJtncn

tõ é ticn na ~,)I i~ i.C;l. 

SE~ADORA JÚNIA ~IARrSE - :'Dia Nacional do 
Vercador". 

SENADOR MARCO ~!ACIEL - Irn;·c.r'i3ncia da 
criaçã·.) (1J CJrr{'lfa Ü~ espc.cia:ist..:. ,""n, Dt.·Íes,:l C~ .... il. 

SL'':;,DOR Jl~TAílY MAG.\UiAES - Defesa de 
'lJm'mdhur ri3n~janil~nto -..... b.dn~o a modernização da agri
cultura. \ 

2.2.6 - ·Comunica\;ão da Pre'\i·.!fnC:a 
- Tc.:rmino do prazo p.\ra :)prC"('jH;]~jo dt! emendas 

af:~ Pr()j·:'"t~)S de: Lc:i do Sen.)Jo n" 112/91 e lll~{';: .. $~ndo 
.. qu(' :105. m~'\mO$ não foram ofen:eic.bs ~menJas. 

2..3"":' ENCE.I3.RAMENTO 
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Ata da 194a Sessão, em 1° de outubro de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINARIA-

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos De'Carli e Beni Veras 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENIES OS SRS. 
SENADORES; 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Beni Veras - Carlos De' 
Carli - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabaia de Car
valho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dirceu ('.arneiro 
_ Eduardo Suplicy - Elcio Álvares:" Enêas Faria - Esperi
dião Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francis':o Rol
lemberg - Gerson Camata - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Iram Saraiva·:" Irapuan Costa Júnior - Jarbas Pas
sarinho - João Calmon - João França - João Rocha - Josa-' 
phat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - José Paulo 
Bisol- José Richa - José Sarney - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Jutahy Magalhães - Levy Dias - Lourival Baptista 
- LucfdioPortella - Magno Bacelar - Mansue~o de Lavor
Márcio l.acerâa - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho 
- Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Ono
tire Quinan - Pedro Simon - Ronan 11to - Valmir Campelo 
- Wilson Martins. 

o SR. PRESIDENTE (Carlos Dc'Carli) - A lista de 
presença acusa (l comparecimento de 57 Srs. Senadores. Hll
vendo número regimental, declaro aberta a sessão; 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO DE ESTADO 
DA ECONOMIA, FAZENDA 

E PLANEJAM~NTO 

Aviso n9 1:330/92, de 25 de st:tembro passado, encami· 
nhando informações sobre os quesitos constantes do Requeri. 
mento n~ 595, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Maga
lhães. 

As informações foram anexadas ao Requerimento, 
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Reque
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao.pobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CAIÚi:EÍRO (PMDB -RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senad()res, não sei a quem me dirijo nesta oportunidade 

- os Ministros estão demissionários e os novos ainda não 
foram nomeados; mas n~'i() posso deixar de consignar, desta 
tribuna. uma vez m.ais, o th;sem:<Jnto de toda a populaç<io 
do Rio de Janeiro pela ameaça do descredenciamento do 
Hospital Gaffrée e Guinie, pÍoneiro na luta contra a AIDS 
e 4 UI.: I.:st;í hoje sl.:m recursos médicos para atender aos doentes 
dessa terrível moléstia. 

Dirijo. portanto. este apelo aos Ministros que ainda não 
deixaram o cargo e aos que irão assumir. para que atentem 
para essa realidade. O Hospital Gaffrée e Guinle é um pio
neiro na luta contra a AIDS no Brasil, e, por isso. merece 
a assistência. o çn:dcnclamento, o apoio, os medicamentos 
e os recarsos para combater esse terrível mal. 

Sr. President~, erám estas as palavras que, nesta hora, 
queria endereçar, sem, entretanto. saber qual o destinatário, 
se os Ministros que saem' oú 'os Ministros que entram. Muito 
obrigado, Sr. Presic\ente. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVA~HO (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, em meio à presente 
crise nacional, cujo equacionament9 se desenha pelo processo 
autorizado pela Câmara dos Deputados, para que uamite, 
aqui no Senado FeOeral. o julgamento do Senhor Presidente 
da Repl1blica, o Nordeste está atravessanào, no momento, 
novos instantes de desequilíbrios naturais. 

A seca çontinua a ser. no Nordeste brasileiro, o gravís
simo problema. grave problema. Hoje, o Ceará, o Piauí e 
todos os Estados nordestinos estão vivenciando mais uma seca, 
mais a inclemência da natureza., mais a falta de chuva, com' 
prejuízos extraordinários para a safra. Isso se reflete imediata
mente no Tesouro de cada Estado, pois cria embaraços para 
as respectivas Fazendas dos Estados federados encravados 
nessa região .. 

Quero' dizer, Sr. Presidente, que o Nordeste conta com 
a SUDENE; muito' embora esvaziada, ela ainda existe. Talvez 
mais uma seca seja o fator adequado para uma revisão do 
papel da SUDENE. de suas fu'nções, da sua, parte orçamen
tária, das suas destinações na República. 

O Nordeste tem um DNOCS. que durante muitos anos 
vem resistindo e morrendo. morrendo e resistindo; ainda hoje, 
agora, existe morrendo e resistindo. Não sei qual será o futuro 
do DNOCS depois da crise que estaiTlos vivendo no presente 
momento; não sei o que será do DNOCS. Mas aproveitaria 
agora, no momento em que vai assumir um Ministério quase 
que inteiramente novo, no momento em que se vai tentar 
criar,' recriar a Administração Pública brasileira, chamaria 
a atenção do Vice-Presidente Itamar Franco para a questão 
do Nordeste. Penso que deve haver Uma revisao imediata 
da SUDENE e do· DNOCS;. o fortalecimento do Banco do 
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Nordeste do Brasil e, por que não dizer. uma revitalização 
do Banco do Brasil como hanco agrícola, e o reencontro da 
dignidadc da Caixa Econômica F;ueral, voltando-a para as 
suas funções sociais tão barbaramente aviltadas nos últimos 
meses ou, l[lIcm sabe, n()~ ültimos anos. 

Mas o fato ti que ficou na memória nacional essa história 
de "tropa de choque". Houve, então, o cuidado do Poder 
Judiciário para que o Presidente uo Banco do Brasil e o Presi
dente da Caixa Econômica não pudessem continuar a sua 
ação avass,tladora da dignidade desses dois estabelecimentos 
de tanta e tanta importància. 

Se o Banco do Brasil é tão importante para São Paulo 
e Rio de Janeiro. se é importante rara o Espírito Santo, 
para o Rio Grande do Sul. mais importante o Banco do Brasil 
o é pelas fllnçcles agrícolas que, historicamente, manteve para 
a região nordestina, notadamente quando h;í p~)ssibilidade 
de produção, a fim de que haja uma adequaç~lo e um suporte 
à seca que, periodicamente, ocorre no Nordeste hrasileiro. 

A Clixa Econômica, não somente pela política hahita
cional, mas por muitas atividades dentro do campo social, 
sempre teve impon;incia tamhém para o Nordeste, e é preciso 
que isso seja rest<lhelccido. Vejam que o Ceará e~t,í vivendo 
agora uma seca, mas, graças a Deus, num momento em que 
o Estado, intanamente, está mais organizado porque, desde 
o Governo Tasso Jereissati, o Ceará organizou-se administrati
vamente, e Fortaleza tem um prefeit~ra que é das melhores 
do I3ra~il; v;írias prefeituras do intérior süo destacadas pela 
retidão; mas a verdade é que o·Estado do Ceará, no momento 
em que alcança a sua dignidade interna, no momento em 

que cresceu internamente, se encaixa num quadro dantesco 
desta Naç'-io - inclusive, Sr. Pn.:sidcnte, Srs. Senadore~, de
pois da maléfica passagem do Sr. João Santana pela Secretaria 
de Administraç{to. 

Onten·l, pelo Sistema Brasileiro de Televisão, de Sílvio 
Santos, durante o programa de Jô Soares, assisti a uma entre
vista do ex-Ministro e atual Deputado Delfim Nctw - uma 
das intc1ig0m:ias privilegiadas deste País - que advertia a 
Nação sohre aquih) que tenho dito repetidamente nesta Casa 
e no Congresso Nacional: é preciso recriar a admini~tração 
pública; é preciso refazer o serviço púhlico; é preciso devolver 
a dignidade a todos, pois nem Receita Federal existe mais. 
Essa afirmativa foi feita tantas vezes nesta Casa por mim, 
e ontem foi corrohorada, numa entrevista importantíssima, 
pelo ex-MiJli~tro Delfim Netto, quando ele mostrava que não 
existe Receita Federal. A sonegação é total; sô não sonega 
quem mio quer sonegar. O Sr. João Santana conseguiu des
mantelar todo o serviço público e atingiu, com gol pes mortais, 
basicamente o Ministério da Fazenda. Essa junção Fazenda, 
Planejamento e tantas coisas destroçou o Erário por várias 
razões e por v:írios caminhos . 

. Imaginem que, se isso é maléfico para Brasr1ia, se isso 
é maléfico para o Rio de Janeiro, se isso é maléfico para 
os granclc~ Estados, o que isso representa, entüo, Sr. Presi
dente, para os Estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, 
Maranhão, Estados mais sofridos e encravados numa região 
altamente problemática? 

O fato é que o Ceará e todo o Nordeste. neste momento, 
presenciam mais uma seca, com as mais graves conscqü~ncias; 
conseqü~n('ias que se minoram aqui e ali pela gesc<1o melhor 
de um prefeito, pela gestão melhor de um governador, por 
uma administração mais adequada; mas o todo é sempre dra
mático. 

Vejam os senhores que se ensaiou em São Paulo uma 
campanha nazi-fascista contra os nordestinos: picharam uma 
emissora de rádio, fizeram viol~ncia contra um órg~io de comu
nicação, porque defendia a cultura nordestina; ~m centro de 
cultura do Nordeste encravado na paulicéia. 

Agora, ninguém entende .que são Paulo, Nordeste, Leste, 
Oeste, tudo é Brasil; que o cearense, o nordestino de um 
modo geral. quando deixa o seu E~tadl). não traz no ~angue, 
na natureza humana de cada um. como muitos acreditam, 
a migração, o germe da migração, o aspecto mi~ratório encra
vado personalmente no cidadão, na· fanlllia sertaneja. Não 
é. O cearense, o piauiense, o maranhense deixam (1 seu Estado 
e buscam um Esta.do maior, mais pr6digo, expulsos peLl" 
injustiças sociais. E a injustiça social que tira o homem de 
sua terra, ·que arranca a famnia do seu rincão, que arrasta 
o sertanejo para os grandes centros urhanos. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex' 
com todo prazer, Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Cid Sahóia de Carva
lho, inicialmente quero congratular-me com V.Ex' e expres
sar-lhe a minha solidariedade, quando reclama provid0ncias 
em favor dos flagelados da seca. Tive oportunidade de pruferir 
vários discursos desde o início do ano. As previsiic~ realizadas 
por cientistas e técnicos, estão se confirmando, inclusive as 
feitas pela SUDENE. O mal vem se agravando, e lamenta
·velmente, até agora, o Governo Federal não tomou provi
dências concretas em favor das poruÍaç('ics atingidas. Espero, 
como V. Ex', que est(' País venha a ter governo, e quc esse 
governo venha a d.1r assistência a essas populações. Quaino 
à segunda parte, quero dizer a V. Ex' que, para mim, foi 
um privilégio, uma grande alegria ter estudado em Siio Paulo. 
Sou bacharel pela Faculdade de Direito da U nivcrsid~ldc de 
São Paulo, a velha escola do Lanw de Süo franci'eo. Ctlll10 
nordestino que estudou em S:ío P~ulo. pude admirar de perto 
a pujança, o espírito de iniciativa e de ratriotisl1w do povo 
de Siio Paulo, um povo extraordin:irio. De modo que essas 
manifestaçôes - esse movimento a que V. Ex' fez rcfer~ncia 
- contra nordestinos, contra asi:iticos, contra juckus, contra 
ürahes, não merecem nenhuma con~ideração. Trata-se de 
meia dúzia de desocupados, procurando imitar meia dúzia 
de nazistas que, lá na Eu.ropa, estüo querendo expulsar da 
Alemanha todos aqueles que mio S~lO alemães. Tamhém isso 
não está de acordo com o Iíóimo pensamento e c(),n a filosofia 
autêntica do povo germânico e dos gr:lIldes juri~tas da Alema
nha. De modo qué V. Ex· tem ,I nossa soJidariecbde. Esses 
movimentos não podem prospC'far no Brasil. Em São Paulo, 
não há ambiente pará movimentos dessa natureza. V. Ex' 
tem a nossa solidariedade. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Muito obrigado, 
Senador Chagas Rodrigues. Estou aqui apenas d~lIldo seqü~n
cia a pronunciamentos outros que já foram feitos r/)r V. Ex', 
em oportunidades igualmente ~érias, em oportuni~~:.ldes onde 
o tema realmente foi muito justo e t.em cabido. De tal sorte 
que agradeço bastante a V. Ex' pelo seu aparte. 

O Sr. Beni Veras - Permite-il1e V.Ex' um aparte? 

O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO - Concedo o apar
te ao nobre Senador. 
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o Sr. Beni Veras - Meu caro Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, assim como V. Ex .. conheço o problema da seca 
no Nordeste. Sabemos que ela não é uma surpresa; ao contrá
rio, ela é absolutamente previsíveL Em cada dez anos, vivemos 
períodos muito secos e outros menos secos. de maneira que 
a região tem que eonviver com essa realidade. E para conviver 
bem com essa irregularidade climática. é necessário estabele
cer-se algumas relações. Já se sabe hoje. com a tecnologia 
disponível. com a utilização de satélites de rastreamento. como 
faz a Funceme no Estado do Ceará, que é previsível quando 
a seca virá e em que dimensão. Agora. para combatê-la, have
ria necessidade de programas estáveis. que poderiam ser exe
cutados através de órgãos já existentes. que são a Sudene 
e o DNOCS, desde que se desse a esses órgãos dimensão 
suficiente para que pudessem abarcar o problema em toda 
a sua extensão. Não se pode imaginar que se pode resolver 
o problema da seca no momento em que ele está presente. 
Esse é um problema que tem que ser resolvido através de 
um planejamento de longo prazo. com uma perspectiva de 
pelo menos dez anos. através do qual se possa identificar 
os vazios hídricos que a região possui, as partes do Nordeste 
que são ·carentes de água, e dotar essas regiões dos açudes 
e mananciais necessários para dar estabilidade a essas popula
ções. Isso poderia ser feito. desde que o DNOCS trabalhasse 
com base num plano de dez anos, que pudesse ser revisto 
anualmente e fosse dotado de recursos suficientes para poder 
resolver essa situação. Os valóres envolvidos não são grandes. 
Para se ter uma idéia, o DNOCS trabalha há noventa e tantos 
anos e gastou quatro bilhões e meio de dólares nesse tempo 
todo. E alguma coisa mudou no Nordeste em relação ao pro
)lema de água. Penso que seria necessário fazer com que 
I Governo Federal encarasse o problema como um problema 

de lóngo prazo. que tem que ser tratado de maneira perma
nente, através de um planejamcnto estável e com recursos 
suficientes, que não são muitos. mas apenas modestos. O 
que causa mais estranheza é o alheamento com que o Governo 
Federal tem tratado essa questão; e nós, nordestinos, não 
temos sido capazes de fazer com que o Governo. realmente, 
se compenetre desse pap.el que precisa desempenhar, apesar 
dos nordestinos que já ocuparam a Presidência da República. 
Mais uma vez, o Nordeste defronta-se com um problema que 
tem solução. e, no entanto, não conseguimos fazer com que 
o Governo Federal trabalhe adequadamente nesse sentido. 
Elogio o discurso de V. Ex', colocando-me inteiramente ao 
seu lado nesta luta pela solução do problema da seca na Região 
Nordestina. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Muito obrigado, 
Senador Beni Veras. Inclusive, agora, V. Ex' está bem tocado 
por essas questões. em face das diferenças regionais de que 
cuida a Comissão que V. Ex'. com tanto destaque. integra 
e que faz um estudo que será importantíssimo para a Repú
blica, sobre esses diferenciamentos regionais. 

O Nordeste é muito castigado por esses fenômenos natu
rais, e muitos o discriminam como se isto fora culpa do nordes
tino, ou como se a região devesse ser abandonada, ou como 
se nunca devesse ter sido habitada por isso: como se do saldo 

. de vida do Nordeste não estivessem acontecimentos da maior 
importância para a cultura nacional. cultura em todos os senti
dos, tanto no sentido intelectual, como no sentido sociológico. 
no sentido de contribuição de produção da região para o todo 
do Brasil. O Nordeste dá a sua comribuição maciçaml'nte 
ao País, dá a sua contribuição ao Estado brasileiro: a sua 
contribuição nos impostos, a sua contribuição ordenadora no 

equilíbrio nacional. ênfim. o Nordeste cumpre exemplarmente 
o seu papeL 

Mas já houve até aquela história em que apareceu alguém 
e disse: "O Nordeste devia ser vendido ao Japão" e outras 
coisas estranhas, porque o Nordeste tem inimigos que não 
sabem bem explicar as suas posições. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Cid Sabóia, V. 
Ex' me permite um aparte? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex', 
Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Prezado Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, V. Ex' toca em um tema que é da maior impor
tância, apesar de a questão política a que sc propõe esta 
sessâo aparentemente não ter uma ligação maior com o tema 
que V. Ex' trata. mas tem. Ou se repensa o Brasil inteiro 
levando-se em conta o inter-relacionamento entre suas diver
sas regiões, ou se faz aquilo que defendi na Asscmbl':ia Nacio
nal Constituinte: conferir verdadeiramente poder político às 
regiões. para que elas tenham o seu parlamento regional. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Inclusive o seu 
Banco CentraL 

O Sr. Mansueto de Lavor - Exato. Tenham um banco 
verdadeiramente regional. e não esse simulacro que é o Banco 
do Nordeste; e que tenham tamb':m o seu Poder Executivo 
regional em caníter rotativo entre os diversos Estados federa
dos. Quero retomar este tema na revisão constitucional de 
1993. porque essa Federação que está aí n<lo suporta mais 
vinte anos. Vamos nos esfacelar; o País está em via, de esface
lamento pelo fracasso da Federação que aí est:i. Não é apenas 
por questão de intluências externas, Senador Ciú Scbóia. 'Veja 
o caso da ex-Uniâo Soviética, da ex-Iugoslávia, da Tchecos
lováquia e tantos Outros, o proble:na é que o Pa ís tem em 
si mesmo elementos desaglutinadores da Fedcraç<ln. ~1<,,; sem· 
pre é preciso lembrar que, Sé: uma região. uni Estado ou 
uma mera região, dois ou tres Estados, concentram mais dc 
50% da renda nacional, do Produto Intc:rno Bruto. ja oferta 
de empregos, de serviços. Isso é um prejuízo para a Federação, 
porque essa concentração, em geral, é em detrimento de re
giões que se vão empobrecendo cada vez m:.lis. como ocorre 
com o Nordeste. E as medidas qu~ o Execurivo ou o poder 
central vem tomando ultimamente, ao invés ele atenuar esses 
desequilíbrios regionais, agravam-nos ainda mais. Cito apenas 
o recente exemplo da proposta orçamentária. quando recursos 
cuja destinação legal deveriam ser destin;jdüs ao Nordeste 
foram retirados inexplicavelmente da proposta do Executivo 
para outras regiões. para atividades importantes. mas em ou
oes. O Governo não está sensibilizado para esse gravíssimo 
problema do desequilíbrio regional. Temos um" Comissão 
no Congresso Nacional da maior import:incia cujo Relator 
é o Senador Beni Veras, que deveria pautar. daqui para 
frente, a proposta orçamentária, que é o que int<::ressa. >Lio 
interessa discurso de maneira nenhuma. Pois bem. nessa pro
posta orçamentária, sem dar sequer a menor atenção àquilo 
que essa Comissão dos Desequilíbrios Reg,ion:.tis já levant0u 
em discussões com o Poder Executivo, com os Governo.dorc, . 
o Poder Executivo. retira do Norte e cio '~ordest" pr:nic.1· 
mente todos os recursos destinados ao Pin-Proterra. Esses 
recursos são da ordem. aproximadamente. de 6 uilhôes de 
cruzeiros: '+0"'0 dos quais destinados ao :--ior~e. i íread:i Su
dam, e 60% destinados à área da Sudent:. Süo 6 trilh0~s ,~:: 
cruzeiros! Mas onde aplicá-los? No Paran:i? E,se Estado pre~ 
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cisa disso. No Mato Grosso? Lá também é necessário. Só 
que os recursos com vinculação legaL destinados a essas re
giões carentes. que V. Ex· está retratando tão bem nesse 
discurso, não podem ser retirados. Além de contrariar a lei, 
contraria o mínimo de equihbrio para a Federação brasileira. 
Reavaliemos a reaplicação dessa questão do Nordeste, refe
rente a verbas e mais verbas com destino diverso daquele 

" proposto aqui. Estamos reavaliando em outra Comissão a 
questão dos recursos destinados ao Finor e ao Finam. Mas 
são dois pontos distintos, nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho. Para não tomar mais o seu precioso tempo, vou resumir 
o meu aparte. Primeiramente. os recursos destinados ao Finor 
e ao Finam são ridículos em comparação com outros incenti
vados para as regiões que já concentram grande poder econô
mico. Em segundo lugar, as apregoadas distorções na aplica
ção desses recursos são exceções apresentadas ao País como 
regra geral. Houve alguma malversação dos recursos? A Co
missão dos Incentivos Fiscais detectou isso, mas que não che
gam a 4% do que foi aplicado naquela região. Gostaria que 
todo programa de Governo tivesse desvio de recursos de ape
nas 4%, embora o ideal fosse IOOo/c de aplicação dos seus 
objetivos. Voltando ao tema que V. Ex' está desenvolvendo 
com tanta precisão e oportunidade. é preciso mio apenas salvar 
o Nordeste, Senador Cid Sabóia de Carvalho. mas toda a 
Federaçélo brasileira. Se nessa revisão constitucional não hou
ver um cuidado a fim de se ter um novo perfil da Federaç:ío 
e do País, dando unIa oportunidade real. e não por discurso 
e meras intenções a essas regiões, vamos t<:r o esfacelamento 
do País em menos de 20 anos. Não quero ser aqui um mal 
profeta, mas a realidade é essa. Os elementos da desintegração 
estão à vista, e precisamos corrigir e lutar para um maior 
equihbrio regional, porque somente isso salva a Federação 
Brasileira. Obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado. V. 
Ex' trouxe novos dados para o meu pronunciamento.-Eu que
ria fixar bem, Senador Mansueto de Lavor. dentro do "juízo 
de V. Ex', que ocorre mais uma seca nordestina no momento 
em que o Nordeste foi esvaziado orçamentariamente, no ino
mento em que a administração pública foi desmontada. pois 
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Sudene, o DNOCS , 
já não são amparo. 

O Sr. Mansucto de Lavor - O Finor não é amparo. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Todos esses 
órgãos foram atingidos pelo desmantelamento pelo qual ainda 
está passando o Estado brasileiro. 

O Sr. Mansue10 de Lavor - Senador, friso justamente 
isso: se não se atenta para o fortalecimento das regiões. a 
questão da seca se torna cada vez mais grave. A seca, os 
prbblemas climáticos, entretanto. seriam secundários se real
mente se procurasse ... 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Num país orga
nizado, a seca seria tolerada como acontecimento até previ
sível. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Exatamente. A seca seria 
totalmente absorvível e até seria um estímulo para pc~quisas. 
para no\'os desafios. Seria um motivo de estímulo para novas 
tecnologias, como se está fazendo em centros de pesquisa. 

O SR. CID SAllÓIA DE CARVALHO - Haveria um 
aproveitamento do cadter irrigatório da administração pú
blica. 

o Sr. I\bl'lslJeto de Lavor - Como se faz no Centro 
de Pesquisa do Trópico Semi-Árido. em Petrolina. onde se 
obtêm tecnologias par:l vencer os problemas da seca. inclusive 
no que toca ao pequeno agricultor. O problem:l ~ que esse 
centro de pesquisas está sucateado, falt:..m recursos püra pes
quisas em novas tecnologias, os órgã05 do Govcrno nessas 
regiões estão completamente abandonados. Congratulo-me 
com V. Ex·. sei que é um prohlema gravíssimo. mas a questão 
de fundo, de raiz é da Fedcrdção. pois há um desequilíbrio 
entre as regiões. O Nordeste teria cor.diçóes de prosperar, 
eom ou sem seca, se lhe fizessem justiça dentro da Federação 
brasileira. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Há de se convir 
que a palavra está, então. com o Vice-Pre~idente liamar Fran
co na organização do seu Ministério quando rujo isso já deve 
sensibilizar o nosso ex-companheiro de Senado. Penso que 
o Senador Beni Veras concorda com isso. A palavra estará 
com o Vice-Presidente da República em exercício ou já o 
Presidente, se houver renúncia. e queiram os bons fados que 
isso venha o mais depressa possível. até para evitar o horror 
do transtorno na vida nacional. O fato ~ que, at': na escolha 
dos ministros de pastas fundamentais, sob o ponto de vista 
econômico, é importante: que o Vice-Presidente, que terá o 
exercício da Presidência. na próxima segunda-f<:ira, quando 
já deveria ter hoje, é importanTe que já pense no desequih11rio 
regional e ponha nessas pastas quem torça por cSSç equilíbrio. 

O SI'. Bel'li Veras - Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
peço, mais uma vez, um aparte. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex'. 

O Sr. Belli Veras - Estou interrompendo mais uma vez. 
mas a exposição do Senador Mansueto de Lavor sobre a ques
tão do Nordeste foi muito estimulante. Sob a minha ótica, 
S. Ex' tocou em um ponto crucial. A regi<Ío perdeu o podn 
político e a condição de estabelecer o seu poder regional. 
Quando a Suuene foi criada. o seu conselho era uma forma 
de somar aqueles pequenos Estados do Nordesêe que. juntos. 
representariam uma força política adequada para plcite3r em 
nível federal. Esse conselho, ao longo do tempo. desgastOu-~c, 
perdeu a sua import,incia e hoje ele não tem condições de 
ser realmente representante político da região. Em con,e
qüência. a região se encontra órfã de um pod<:r político organi
zado porque no Congresso existe um número de repre~en .. 
tantes do Nordeste. do Norte e regiões pcriiéricas que pode
riam ter uma int1uência maior sobre a formulação das políticas 
locais ... 

o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO--- !\'Iasa proporcio
nalidade os aniquila com relação aos grandes Estados. 

O Sr. Beni Veras - EX:ltamente. Mas essa representação 
tamhém trabalha de maneira dissociada. desa~regada. não 
funcionando. portanto. como uma força eticaz p'ára-:l soluçJo 
dos problemas da Região. Chama-me muito a atênção t3.mh~m 
a questão do banco regional. O Senado!" Mansueto de Lavor 
acredita que o banto d,:\cna ter um papd mais dínàmico 
sobre a economia da Regi~io. A meu ver. isso ~ vercbde. 
No entanto. o que impede que o banco dese:mpenhe esse 
papel é o fato de ele trabalhar na área geral:, fin:.l!l.:I .. l:n e f!lO 
comercial, atividades que dissolvem o seu poéler de fogo. Se 
ele fosse um banco oiicial. como foi o Banco de D-=~en\u!
vimento Econõmíco para a n:giüo Sudeste. poderia financiar 
grandes empreendimentos geradores de economia~ ext;::rnds: 
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e capazes de romper essa frieza. essa fraqueza da economia 
regional. Teria, portanto. um papel muito maior. O Banco 
do Nordeste, que agora completa 40 anos. precisa ser anali
sado. para que possa desempenhar um papel mais dinàmico 
sobre a economia da região. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Uma revisão 
também para o Banco do Nordeste. 

O Sr. Beni Veras - Exatamente. Outro fator que faz 
com que a região sofra muito é o fato de que o neoliberalismo 
que vivemos justifica-se para as Regiões Sudeste e Sul do 
País; não se justifica para o Nordeste e o Norte. Essas Regiões 
precisam do papel do Governo, que haja um planejamento 
sobre elas. O País planejava tudo; atualmt:nte. não planeja 
nada. O Nordeste ainda precisa do planejamento regional; 
mais que isso: precisa de interferência governamental. Só as
sim, ele poderá romper essa pobreza que o prende. A Europa, 
por exemplo, quando fez o esforço de unificação. tentou mini
mizar a enorme desigualdade que existia entre a Península 
Ibérica, para que ela pudt.:sse, após um certo processo de 
desenvolvimento. juntar-se à Europa de maneira produtiva 
e equilibrada. No Brasil. acreditamos que podemos conviver 
com um Centro-Sul razoavelmente desenvolvido e um Nor
deste exportador de mão-de-obra desqualificada. sofrida. mal 
assistida, doente e deseducada, lju.e desestabiliza a região mais 
desenvolvid<j. economicamente. E justo que se faça sobre o 
Nordeste um investimento para tornar aquela Região não 
só capaz de cuidar do seu próprio desenvolvimento, mas tam
bém um fator de eljuihbrio e estabilidade em relação ao restan
te do País. O Rio Grande do Sul reclama, hoje, ljue há. 
no Congresso Nacional, um poder nordestino ljue prejudica 
aquele Estado. b~o não é veróade. O Nordeste tem uma 
represqntaçáo relativamente grande, mas, em virtude da alie
nação/ de grupos da elite que aqui se encontram, não tem 
o poder de fogo. o poder de atuação política adequado para 
defender os legítimos interesses da região, sem prejuízo do 
resto do País, pelo contrário. ajudando as outras regiões a 
viverem de maneira mais equilibrada. Muito obrigado. 

O SR. CID SABÓIA DE CARV ALHO - Obrigado, Sena
dor Beni Veras. 

V. Ex' está bem centrado na condição de Relator de 
uma Comissão tão importante. Tenho a certeza de que o 
trabalho da mesma será uma verdadeira bíblia que há de 
nos gui:lf, inclusive se houver essa revisão constitucional com 
a amplitude que está sendo pretendida. para permitir um alar
gamento da visão da Federação sobre as regiões. 

Gostaria de finalizar, Srs. Senadores, advertindo-os para 
o quadro econômico nacional. Estamos vivendo impasses de 
toda ordem: não há Administração Pública; não há Receita 
Federal. Isso é grave; as Casas que lidam com o dinheiro 
~ficial estão afetadas; a produção também está afetada: o 
empresariado está temeroso: poucos são os setores da vida 
nacional em tranqüilidade, neste momento. Só está tranqüila. 
pelo que li nos jornais, a Academia Brasileira de Letras, em 
face dos seus objetivos intelectuais e do seu patrim0nio intelec
tual tão habilmente organizado por Austregésilo de Athayde. 
o grande, eterno e imortal acadêmico. Talvez seja a ilha d,; 
tranqüilidade no Pais. No mais. tudo é intranqüilidade, espe
cialmente quando há seca. há fome. quando há iniância aban
donada, quando há os moleques de rua delinqüindo. assal
tando; esse foi o caminho que a sociedade destinou a essas 
pessoas. pelo egoísmo. pela má divisão da renda. da riqueza 
pela desassistência social. 

Quero advertir que. enquanto pensamos na assunção de 
Itamar Franco. na próxima segunda-feira. as For.;as Armadas 
têm como Chefe o atual Presidente da República. já senten
ciado pela Câmara dos Deputados por uma maioria estupenda: 
441 votos contra 3;;;. Quero dizer que. neste momento. tC:sse 
Presidente ainda tem o comando do Banco do Brasil. da Caixa 
Econômica. Não sei como possamos perder na eternidade 
essa sexta, esse sábado. esse domingo e essa segunda-feira. 

É realmente um País atípico, o Brasil! Um País. talvez. 
sem nervos, que pode aguardar numa brutal tranqüilidade, 
como se um grave fato moral não se estivesse consumando 
exatamente nesta hora. 

Pensemos no que pensam lá fora sobre isso: pensemos 
nos juízos que fazem sobre o nosso juízo; pensemos no que 
falam sobre o que falamos; nos atos sobre os nossos atos 
e nas considerações sobre o que consideramos. Vejo um qua
dro muito dramático neste momento: advino para os probkma 
regionais, inclusive o problema da Região Nordeste. ,alicn
tado que a seca nordestina, desta feita. consuma-se diante 
de uma crise nacional muito grave. País sem administraçáo. 
País com servidores púhlieos humilhados, País com sonega
dores soltos. inteiramente estimulados pela desorganizaçáo 
do Estado, País desmontado. 

Graças a Deus, não se consumou o atentado que seria 
a nomeação do Sr. João Santana para ser marajá do BIRD. 
Ele ia caçar-se a si próprio no BIRD; o caçador e a caça 
iriam se deslocar para o exterior, para as mordomias do exte
rior. 

Graças a Deus. por açáo - talvez a melhor - do Sr. 
Marcílio Marques Moreira, o Sr. João Santana. o grande caça
dor de marajás. não o será nos Estados Unidos da América 
do Norte. para que não tenha de suicidar-se. 

Era o que tinha dizer. Sr. Presidente. (Muito bt.:m!Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Carli) - Concdo ;:: 
palavra ao nobre Senador IvIansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Tem-se falado muito nas estripulias do Banco do Brasil, 
da Caixa Econõmica. da Fundação Banco do Brasil. instru
mentalizadas para um objetivo: a derrubada da votaçáo fa\'o
rável ao impeachment, na Câmara dos Deputados. Mas tem-se 
esquecido, Sr. Presidente. Srs. Senadores, de outros instru
mentos que foram utilizados, també~l de forma política, fora 
dos objetivos a que se propõem. E o caso das concessões 
e permissões de rádio e televisão, suspensas desde o início 
do Governo Collor. Tão logo foi instalada a CPI do PC, 
essas concessões de rádio e televisão voltaram a ser liberadas. 
Somente um dado estatístico pode comprovar que h0UVC obje
tivos de influenciar a vontade dos Parlamentares. somente 
um dado estatístico pode comprovar que houve obietivos de 
influenciar a vontade dos Parlamentares, usando o peso dessas 
concessões para posições favoráveis ao Governo. Havia uma 
sustação dessas concessões desde o início do Governo Collor. 
Nenhuma mensage;n foj' enviada ao Congresso ~-;-acion~!l p::tr,\ 
ser apreciada. Mas, a p:lftir do início da CFI Jo PC. for "m 
chegando mensagens relativas às outorgas. tamo :10 que se 
refere à renovação ele concessões como no que se refere a 
outorgas primárias. isto é. a novas concessões e p-:rmls~Óes. 
No decorrer da CPI do PC. tivemos '0'7 atos renovando conces-
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sões de estações de rádio e de televisão. e 20 concedendo 
novas emissoras de rádio e de televisão. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. esses dados merecem ser 
avaliados, e nós - Câmara e SeIlado - precis~mos tomar 
uma posição em relação a el<"s. Mas antes disso eu faria aqui 
uma proposta. uma sugestão ao novo Governo para retirar 
essas outorg?s e essas renovações de concessão para aprecia
ção; há embasamento legal para isso; uma vez que o processo 
de concessão não terminou. o Presidente Itamar Franco pode 
pedir a sua retirada do Congresso para avaliação - não é 
a primeira vez que isso ocorre - a fim de que a Secretaria 
Nacional de Comunicações. ou o futuro Ministério das Comu
nicações, volte-se para as suas verdadeiras finalidades; isto 
é, uma política nacional de telecomunicações voltada para 
os interesses maiores da sociedade brasileira, e não ape'nas 
para interesses de certos grupos monopolistas. ou para atender 
a esse ou àquele deputado ou senador, que geralmente apóia 
o Governo em troca dessas concessões e renovações de conces
sões. 

Sr. Presidente, é da maior oportunidade que se defenda 
aqui a sustação desses processos no Congresso Nacional, e 
que até se peça ao Presidente Itamar Franco que os reavalie. 
Pela coincidência e pela frequência dessasconcessÕes. somen
te no período de funcionamento da CPI do PC, podemos 
concluir que a maioria delas foram dadas visando fortalecer 
o apóio <;lo esquema do Governo. 

Essa revisão se faz necessária até porque, no que se refere 
à renovação de concessões, muitas são oportunas. uma vez 
que elas se efetuam de 10 em 10 anos, para o caso de emissoras 
de rádio, e de 15 em 15 anos., para o caso de emissoras de 
televisão. Essas renovações devem ser apreciadas novamente 
e, no caso de funcionamento normal das emissoras concessio
nárias, devem ser apreciadas favoravelmente. Não vejo ne
nhuma objeção nesse sentido. 

Mas a concentração de renovações no período da -CPI 
do PC - sem precedentes no Governo Collor - deixa a 
enten'der q'ue é preciso uma revisão, e que tanto essas renOva
ções de concessões como as outorgas primárias seguiram, a 
mesma linha e o mesmo objetivo do comportamento da Funda
ção Banco do Brasil, da Caixa Econõmica Federal, do Banco 
do Brasil e de alguns ministérios, que usaram dos seus favores 
para aliciar apoios de Congressistas. às posições do Governo; 

Quero finalizar. Sr. Presidente. alertando para essefato 
e pedindo que o Senado não aprecie essas mensagens relativas 
às concessões de emissoras de rádio e de televisão durante 
a CPI do Pc. O ideal será que o Presidente Itamar Franco 
avoque a si esses processos para nova apreciação e que envie 
posteriormente, se for do seu arbítrio, as mensagens que julgar 
convenientes, já fora dessa situação anormal que viveu o País 
durante esses dias; anOrmal do ponto de vista da utilização 
de instrumentos - quando isso jamais deveria ter ocorrido 
- para aliciamento de votos, como é o caso da Fundação 
Banco do Brasil, da Caixa Econõmica Federal. de alguns mi
niStérios, principalmente no caso da concessão de outorgas 
a emissoras de rádio e de televisão. 

Sr. Presidente, quero.encerrar dizendo que já há quorum 
para a análise da matéria de hoje. Antes, porém, pediria 
a atenção de V. Ex' e dos Srs. Senadores para quando esses 
processos chegarem aqui. no sentido de observar se realmente 
foram concedidos durante a CPI do PC; eles estão na mesma 
linha de utilização e de instrumentalização dos recursos da 
Caixa Econõmica Federal e da Fundação Banco do Brasil. 

Durante o discurso do Sr. ,'I,fansucro de Lavor, 
o Sr. Carlos De'CarU, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene
~'ides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência consulta o nobre Senador Nev Maranhão se S. Ex· 
deseja ainda fazer a comunicação i~adiáveL antes de se 
iniciar a Ordem do Dia. ' 

O Sr. Ney Maranhão - Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência pede aos Srs. Senadores - como vai ser breve a inter
venção do nobre Senador Ney Maranhão - desde já. àqueles 
que ainda não demandaram o plenário. que o façam imediata
mente,pois vamos apreciar matéria importante para o Senado 
Federal e para o País. É um apelo da Presidência a todos 
os Srs. Senadores que ainda permanecem em seus gabinetes 
ou em outras dependências do Senado Federal, para que ve
nham imediatamente a este plenário. já que, após a breve 

, comunicação do Senador Ney Maranhão. vão ser apreciadas 
matérias de inquestionável relevância para a vida brasileira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR.NEY MARANHAo (PRN - PE. Para uma hreve 
comunicação. Sem rev'isão do orador.) -Sr. Presidente, agra
deço a V. Ex· a consideração a este Senador, e serei bre~e. 

Trago aqui, para ser tran,crita nos Anais do Senado. 
uma entrevista do Ministro Marcílio Marques Moreira. desta
cada em primeira página, com o seguintl: teor: 

"Uma despedida com consci0ncia tranqüila'" 
·'Aliviado. mas sem esconder amargura por nio 

ter completadO seu. trabalho, interrompido pela crise 
política, ,o Ministro da Economia. MarcíAio Marques 
Moreira, entrega sua carta de demiss;10 ai) Presilk:nte 
Collor nesta terça-feira e garante que I1ÜO ficani no 
Ministério, seja qual for o resultado da votaçüo do 
pedido. de impeachment. ~m tom de brincadeira, Jiz 
que será um desempregado no dia seguinte, "com a 
consciência. tranqüila" de ter feito tudo ao seu alcance 
para conduzir o Brasil à modernidade e controlar a 
inflação. Em seus 16 meses e 20 dias como 1..,linistro, 
Marcílio diz que cónseguiu criar uma espécie de antído
to contra futuros choques econômicos - reservas cam
biais acima de US$20 bilhões. estoques de 14 milhões 
de toneladas de alimentos !las mãos do Governo, além 

: de Inflação estabilizada. apesar de ainda alta. Ele la
~enta que a crise aberta com a CPI do PC tenha atrapa

,lhado O combate à inflação, mas faz questúo de dizer 
que conseguiu segurar o barco na tempeswdc nos úiti
mos quatro meses. Para o Ministro. o mais ,triste foi 

: constatar nesses 16 meses que "pouquíssimas pessoas 
pensam com grandeza e se interessam pelo futuro do 
País". Ele vai embora advertindo que "interesses cor
porativistas" podem capturar a política pública. Vai 
além e diz que uma parte da elite brasileira quer que 
a inflação continue. pois com isso ela tem iucros. "1nt1a
ção é algo debochado. Ficar sem combatc:.'la de frente 
é falta de ética." 

Sr. Presidente. este Senado é testemunha do trabalho. 
da competência. da credibilidade que o Miiüstro l\farcHio l>lar
ques Moreira teve à frente da Pasta da Economia. O ScnCldo. 
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de acordo com a Constituiç:io, representa aquilo que esta 
determina. 

Toda vez que o Ministro MarcI1io Marques Moreira preci
sou do Senado. seja na Resolução n" SR. em que todos nós 
trabalhamos, para controlar a divida dos grandes Estados. 
seja no acordo da divida externa. a própria Oposição reco
nhece que foi no Governo do Presidente Fernando Collor 
de Mello. com o Ministro Marcílio l\1arques Moreira. foram 
feitos os mdhores acordos que este País. até agora. já teve. 

Assim sendo. Sr. Presidente. quero. neste instante. con
gratular-me com este Ministro que sai com a consciência tran
qüila e fazer um alerta ao Governo que será empossado na 
segunda-feira, para que não se repitam os "planos cruzados". 
os choques demagógicos. que nüo podemos aceitar. 

Era o alerta que queria fazer à Nação. Partindo desse 
ponto de vista e como Líder do Governo do Presidente Collor, 
tenho certeza de que o Senado da República apóia e parabe
niza o Ministro MarcI1iu Marques Mureira por sua passagem 
no Ministério da Economia. 

Peçu aVo Ex", Sr. Presidente, a transcrição dessa entre
vista de S. Ex' 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
NEY MARANHÃO EM SEU PRONUNCIA
MENTO. 

ENTREVIST A/MARCÍLlO MARQUES MOREIRA 
UMA DESPEDIDA COM 

CONSCIÊNCIA TRANQüILA 

Jornal do ~l'asil 27-9-1992 

Aliviado, mas sem esconder amargura por não ter com
pletado seu trabalho. interrompido pela crise política, o minis
tro da Econumia. Marcílio Marques Moreira, entrega sua carta 
de demissão ao presidente Collur nesta terça-feira e garante 
que naô ficaní no ministério seja qual for o resultado da vota
ção do pedido t1c impcachmcnt. Em tom de brincadeira, diz 
que será um dt.:sempregado no dia seguinte, "com a consciên
cia tranqüila" de ter fcito tudo ao seu alcance para conduzir 
o Brasil à modernidade e controlar a inflação. Em seus 16 
meses e 20 dias como ministro. MarcI1io diz que conseguiu 
criar uma espécie de antídoto contra futuros choques econô
micos - reservas cambiais acima de US$ 20 bilh6es, estoques 
de 14 milh6es de tonelada~ de alimentos nas mãos do governo. 
além de inflação estahilizada, apesar de ainda alta. Ele lamenta 
que a crise aberta com a CPI do PC tenha atrapalhado o 
combate à inflação. mas faz questão de dizer que conseguiu 
segurar o barco na tempestade dos últimos quatro meses. 
Para o ministro. o mais triste foi constatar nesses 16 meses 
que "pouquíssimas pessoas pensam com grandeza e se interes
sam pelo futuro do país". Ele vai embora advertindo que 
"interesses corporativistas" podem capturar a política pública. 
Vai além e diz que uma parte da elite brasileira quer que 
a inflação continue, pois com isso ela tem lucros. "Intlação 
é algo debochado. Ficar sem combatê-la de frente é falta 
de ética". 

EU Teixeira e Beth Cataldo 

Moral e moralismo 

"Não se deve achar que moralismo vai salvar o BrasiL 
Temos de distinguir ética moral de moralismo. Moralismo. 

é a exploração da moral em termos medíocres. Você tem 
de ter uma atitude mural. ética. e não moralista. Moralismo 
é a deturpaç~'io da ética. Não acredito em caça às bruxas depois 
da atual crise política. Espero que a sociedade já esteja vaci
nada contra O~ IPMs e coisas do gênero." 

Collor nunca pediu 

"O presidente nunca me solicitou qualquer atitude que 
fosse contrária à investigação e transparência dos fatos denun
cia~os. Foi um tratamt:nto de respeito nesse período. A grande 
maIOria dos documentos solicitados pela CPI saiu do Banco 
Central e da Receita FederaL O presidente nunca me pediu 
para atender solicitaç6es eseuasas e que tivessem outras moti
vações senão a gestão da coisa pública. Quanto a isso, nada 
tenho a reclamar." 

Condução admirada 

"Ouvi na viagem da semana passada a Washington frases 
de admiração pelo fato de uma democracia emergente como 
a brasileira conduzir a crise política de forma constitucional. 
ao mesmo tempo em que a economia não tinha sido abalada. 
Não houve explosão inflacionária, nem as reservas interna
cionais tiveram de ser tocadas. não aconteceu nenhum colapso 
das bolsas. Há muito respeito no exterior pela forma como 
a crise vem sendo conduzida no Brasil. Temos de aproveitar 
e tirar lições da crise e repensar o país." 

Não fica no ministério 

"É indispensável a quem estiver no comando da nau pú
blica desarmar os espíritos. procurar o entendimento. No meu 
caso, cumpri minha missão. Quem estiver à frente do governo 
deve ter as mãos livres. Estarei presente apenas na grande 
reflexão nacional sobre os caminhos do país. mas não mais 
~omo ministro da Economia. A situação política será muito 
diferente, quer seja ou m'io aprovado o pedido de impeach
ment. Falo apenas em meu nome. Ter:ho ouvido da maioria 
dos ministros que eles continuam fiéis ao espírito à carta da 
governabilidadc. Ficar ou não depende de eada um. Seria 
pouco ético. ainda no governo Collor, tratar desse assunto." 

Inocência de Collor 

"A pergunta se eu acredito na inocência do pn.:sidente 
Collor me tem sido feita há meses. Você tem todo um processQ 
constitucional, com investigação. acusação, defesa. julgamen
to. Preocupei-me em todos esses meses em segurar a gestão 
econômica. Foi um duro processo. Muito difícil. Cabe ao 
Judiciário e ao Senado esse julgamento." 

. Brasileiros não querem 
choques 

"Os brasileiros começam a se conscientizar de que os 
choques econômicos não são benéficos ao país. A experiência 
malograda de vários choques nos leva a isso. Choque é uma 
atitude autoritária. coisa que deixou de existir na área política 
e passou a ocorrer na economia. O Executivo por várias vezes 
empurrou pacotes goela abaixo do Legislativo e dos brasi
leiros. chegando a criar esperanças que não tinha condições 
de concretizar, provocando grandes frustrações." 

Era Marcílio por Marcílio 

. "Nesses 17 meses não se tirou dinheiro do bolso do brasi
leiro. mas se restituiu. A intlação não explociu. ~ão houve 
grande crescimento econômico. mas também não houve agra
~amento. Em agosto; o emprego em São Paulo melho;ou, 
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conforme o Dieese. Não há mais controle de preços. mas 
também não existc desabastccimento. não há filas. não existe 
ágio. Temos US$22 bilhões de resavas líquidas internacionais. 
Nosso estoque de alimentos soma 14 milhões de toneladas. 
Isso tudo é um seguro contra choques. Ouço as pessoas dize
rem que a coisa está difícil. mas se sentem mais tranqüilas. 
porque não existem mais surpresas da noite para o dia." 

Crise política atrapalhou 

"Em outras condições, talvez pudéssemos ter avançado 
na política fiscal. Estaríamos numa situação econômica melhor 
não fosse a crise política. Inflação ê alimentada pela expecta
tiva. De novembro do ano passado a abril último. a inflaçlo 
caiu de 30% ao mês para 20%. Depois. essa queda foi sobres
tada pela crise política." 

Inflação venerada 

"Ficainos 11 anos scm crescimento economlco. Convi
vemos licenciosamentc 50 anos com inflaç<lo. com a socicdade 
toda complaccnte com inflação. chegando quase a venerá-Ia. 
Inflação e endividamento externo são formas de você fu"ir 
para frente, não encarar que as coisas têm um custo. 1;;0 
não se corrige em poucas semanas. Infelizmente, uma parte 
da nossa elite gosta de inflação, ganha com ela. É um problema 
ético. Inflação é algo dehochado. Ficar sem enfrentar a intla
ção por 50 anos é um caso ético." 

Escândalo ético 

"É um escândalo ético 70'10 das maiores empresas mio 
pagarem seus impostos nonnalmente. Elas.apelam para pe-
9uel:as dúvidas jurídicas em primeira inst<incia e, como hojc 
mfchzmente não existe a avocatória para~o STF chamar a 
si decisões de intere~se da União que pipocam em todo o 
país, vâo ficando sem pagar. Pagar corrctamente seus im postos 
é cumprir a cidadania. A sonegação data de décadas no Brasil 
e não tem nada a ver com a crise do momento. Houve empre
sário que, aproveitando a crise política, chegou a dizer que 
as pessoas não deviam pagar impostos agora. Isso é uma desfa
çatez. Mas os sonegadores não são apenas empresários. Não 
há no Brasil a idéia de que se tem de pagar impostos." 

Conformismo medíocre 
"Outro dia falei do perigo dos interesses corporativistas 

capturarem a política pública. Para que a gestão pública fuja 
dessa captura é importante que se tenha uma visão agregadora 
de interesses, e não capturada por interesses regionais, seto
riais, corporativos ou empresariais. O Brasil tem uma certa 
propensão a cair num tipo de conformismo medíocre. É difícil 
nominar essas forças no momento sem cair exatamente nessa 
mediocridade. O que faço é mais um alerta para que isso 
não aconteça. No passado. tivemos época em que a política 
pública econõmica foi capturada pelos interesses agrários ex
portadores, em outros tempos foram os empresários indus
tfiais, que queriam viver sob proteção interna na substituição 
de importações." 

Mudanças sem discussão 

"É possível identificar hoje em dia algumas postulações 
retrógradas. como perigo de sucateamento da nossa indústria. 
perigo imperialista, ahertuni económica escrachada. São pos
tulações pouco sinceras. Infelizmente. no momento mais grave 
da h\stória pública do Brasil, não veio à baila uma disc~ssão 
sobré qual o Brasil que se quer construir." 

ROTINA DE CARIOCA FOI MANTIDA 

O carioca. banqueiro c cientista político conheceu a popu
laridade como ministro. Mas nem assim abandonou o antig') 
h:íbito de caminhar pelo calçadão da praia ou na Lagoa Rodri
go de Freitas. nos fins de semana. 

Mesmo mohilizando dezenas de jornalistas. tumultuando 
os locais por onde passava, manteve-se fiel à compra de li\TOS 
e ao pão de queijo na padaria Ipanema - bairro onde mora. 

MarcIlio Marques Moreira sai do governo sem conseguir 
ver aprovada a reforma fiscal. preconizada como a única cirur
gia capaz de restaurar o equihbrio entre a receita e as despesas. 
Apesar de não assistir o Congresso aprovar sua proposta. 
deixa o governo com o crédito de ter evitado a explos~tO ela 
inflação em meio à crise política detonada com a CPI do 
Pc. 

O último dos cariocas a ocupar a pasta da Economia 
foi Francisco Dornelles. no início do governo José Sarney. 
Agora tudo indica que os passeios de ~1inistro da Econom'ia 
serão transferidos para o Ihirapuera. E que se comenta nos 
hastidores que seu sucessor será provavelmente um paulista. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nohre Sena
dor Ney Maranhão, a Presidência deseja se associar também 
à homenagem que V. Ex" prestou neste instante da tribuna 
ao Ministro MarcIlio Marques Moreira pela atuação que teve 
à frente do Ministério da Economia, sohretudo no relaciona
mento entre os Poderes. Foi sempre, realmente. o mais respei
toso em relação ao Poder Legislativo, ao Senado Federal. 
atendendo aqui às convocações que lhe foram transmitidas 
por iniciativa dos Srs. Senadores. 

No instante, portanto, em que o Sr. Marct1io Marques 
Moreira deixa o primeiro escalão governamental. desejo. tam
bém, aditar em meu nome, e acredito que posso fazt:-Io até 
em nome da Mesa. as homenagens que V. Ex" prestou ao 
titular da Economia. Fazenda e Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa 
req.uerimento de urgência, firmado por SS Srs. Senadores. 
que será lido pel~ Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 732, DE 1992 

Requeremos urgência. nos termos do art. 336, alínea b, 
do Regimento Interno, para o Parecer da Comis~;ão (art. ':;RO. 
b, do Regimento Interno) sobre a acusaçüo autorizada pela 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Sessões, l° de outubro de 1992. - Humherto 
Lucena - José Fogaça - Coutinho Jorge - Beni Veras 
- Eduard9 Suplicy - Márcio Lacerda - Wilson l'vlartins 
- Onofre Quinan - Cid Sahóia de Carvalho - Mário Covas 
- Alfredo Campos - João França - Enéas Faria - José 
Paulo Biso\- José Eduardo - Almir Gahrid - J unia Marise 
- João Calmon - Jarhas Passarinho - Levy Dias - Salda
nha Derzi - Meira Filho - Esperidião Amin - Marco Maciel 
- Amir Lando - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro -
Eleio Alvares - Jutahv Magalhães - Gerson Camata -
Antonio Mariz - Iranl Sarãiva - Ronan Tito - Nelson 
Carneiro - José Richa - Marluce Pinto - Julio Campos 
- Valmir Campelo - Albano Franco - Pedro Simon -
Maurício Corrêa - Alexandre Costa ~ Hugo :'-rapoleão -
Fernando H .. Cardoso - Lourival Baptista - Darcy Rib"lío 
- Cesar Dias - Francisco Rollemberg - Catlos De 'CarL 
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- Mansueto de Lavor - José Sarn.:y - Moisés Abrão -
João Rocha - Irapuan Costa Júnior. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Este requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, nos termos previstos 
no Regimento Int.:rno da Casa. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 607, 
de 1992, de autoria do Senador Dirceu Carneiro, solici
tando, nos tnmos regimentais, a transçrição nos Anais 
do Senado da matéria "A Amazônia e o Meio Ambien
te", de autoria de Argemiro Procópio. publicada no 
jornal Correio Braziliense, de 1° de junho de 1992. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadon:s que .:stiverem de acordo queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Ser.á feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcr.ição é solicitada: 

EXPLORAÇÃO DA AMAZÔNIA E O MEIO AMBIENTE 
Argemiro "Procópio (*) 

(Publicado no Correio Uraziliense Internacional, 1" de junho 
de 19<)2.) 

Apesar de fazerem poucos anos apenas 'que a temútica 
sobr<: o meio amhiente desfruta de mais espaço na sociedade, 
aqui. no ~rasil ela é t<io antiga quanto a polêmica em torno 
da decis<io de dar a este País o nome de uma árvore, ou 
seja, a do pau-brasil: "devemos lembrar que a vitória final 
do nome Brasil" significou uma verdadeira façanha em termo~ 
simbólicos, pois logrou deslocar a designação original de Terra 
da Santa Cruz, passando por cima da ideologia n:ligi6sa que 
constituía um dos pilares do processo colonizador. Essa mu
dança, ali,ís, n,io ficou sem protesto na época c, em sua f·Estó
ria do Brasil do início do século XVII, a primeira a ser escrita, 
Frei Vicente Salvador criou uma curiosa teoria para explicar 
os males do país. 

Em se abordando tanto a construção de barragens para 
hidrelétricas, quanto o projeto Calha Norte, lamentavelmente 
quando se fala de Amazônia os fatos são vistos como um 
somatório arbitrário de coisas separadas, os problemas indíge
nas não são um fato isolado da degradação social provocada 
em parte pela corrupçáo e pela dívida externa que traz a 
recessão, faz surgir garimpeiros que invadem a floresta. provo
ca multiplicaçáo das madeireiras para exportar espécies de 
maior valor, faz o seringueiro se adentrar nas matas em busca 
de mais borracha. o carador de castanhas de mais castanha
do-pará, as mineradoras buscando maior quantidade de miné
rio para exportar, etc. Na Amazônia tudo tem a ver com 
tudo e cada crime sua razão. 

Sem direitos humanos não há preservação ecológica 

Por vitalljue seja a preservação das florestas no cenário 
de defesa contra o efeito estufa e contra o enfraquecimento 
da camada de ozônio na atmosfera, esta preservação não ser:í 
concretizada enquanto os direitos humanos forem desrespeí-

tados; enquanto aproximadamente 50 milhôes de crianças dos 
países amazônicos continuarem subnutridas, abandonadas rI> 
las ruas de Lima, São Paulo, Bogotá e Quito, entre outras. 

Defender verbalmente a natureza amazônica nüo hasta 
divulgar somente alarmante programas sobre a deqruiçüo !lo
resta I e a morte de índios como o que se verifica hoje tampouco 
é suficiente porque em se ficando apenas no cômodll l1ívd 
das denúncias acaba por se aproximar dll oportuni~mo ecoló
gico. A nova indústria ecológica, supera em sotisticaçáo c: 
perversidade os negócios da exploração da pobreza. Issà é 
diferente da necessária política de ação e de desenvolvimc nto 
não-predatório que a sociedade precisa para se autoproteger. 

Mesmo as pressões, as boas intenções e toda a forç:1 
de poderosa opinião pública internacional e nacionaL não 
conseguirüo deter a destruição ecológica na Amazônia e alhu
res. se paralelamente ao cuidado para com a natureza mio 
forem adotadas medidas sociais específicas contra o analfahc
tismo, a corrupç<io, a negligência do poder J udici:irio e do:; 
políticos, os privilégios de minorias, o desmando e desgovcrI1U 
das elites atrasadas. Enquanto doenças endêmicas. fome. vio
lência e denúncias de crime sem punição continuarem como 
cenário banal da vida cotidiana, será impo~sível qualquer aç~lo. 
É falaciosa a política ecológica de governos que tendem a 
encarar a Amazônia. com suas florestas e seus gigantescos 
rios, como um patrimônio comum à hUlllanidade~ 711as Ljue, 
ao mesmo tempo, dificulta ou impede o cidadão do Terceiro 
Mundo a livremente migrar, lá fixar residência. Ü que dizer, 
entüo, dos que cobram pesados juros da dívida externa, daLjue:
les que obstruem o n:passe de conquistas tecnológicas. ü 
tratamento cada vez mais agressivo e desrespe:ito que: é dispcn
sado nesses países ao homem oriundo da periferia mundial, 
as enormes dificuldaue:s burocráticas para se uoter um simples 
permis de séjour ou visto dc entrada nas "rcpublica~ ou rein,);, 
do bem-estar", desmentem a desmascaram a trama da~ desi
gualdades internacionais. Trama que tantu LISO faz da ccologia 
para cobrir egoísmos nacionais. 

A propalada solidaricdade para com as minorias indíge
nas durará apenas enquanto o indígena p'.:rmancccr na tl,~rc,
ta, sem disputar espaço e mercado de trahalho qll'-' U de'sen
volvido c civilizado considera como seu. Sé' 0 martirizadll 
povo Makú ou Ianomami seguir o exemplo de ~ells irmjo~ 
de tribos já integrados ao perverso processo civilizatório oci
dental ou orientaL contra ele recair<Í toda a discrilllin~!çjo 
e ódio que recaem sobre qualquer negro africano. asi~itico 
e latino-americano que teime em disputar a ~ltmosfcra do 
progresso e o espaço dos "cidadãos de primeira classe". N <io 
obstante tamanha intolerância e racismo contra o estranlleiro 
do Terceiro Mundo. de 19R5, segundo dados dú Divisã-o de 
Portos, Aéroportos e Fronteiras ~da Polícia Federal fugiram 
do c3.pitalismo bra~ileiro dirigindo-se à Austrália. Clnadá, 
Estado~ Unidos, Japão e Europa Ocidental 1.25 milh<io cle 
jovens. Equivale ao número dos fugitivos de v,irios paises 
do Leste na história dos últimos anos d:t Conina de Ferro. 

A preservação do patrimônio ecológico univcrsal é incom
patível com egoísmos nacionais. Não combina com a ,j"io 
provinciana e arcaica dos prohlemas mundiais. E ineol11p;:\t!\'e! 
com o medo de ter mais um Ú mes;] para C'.lll1panil:1:H () 
pão. Tem o mérito de levar a relletir mais P,_)r"uild::,;1êi1lé 
sobre os conceitos clássicos de soberan:a e do queqionar.:cncu 
ou nüo de sua validade para os tempo:,. futuros. 

Efetiva para salvar a Amazônia. Igualmentc ,,:5 sociedalks 
altamente desenvolvidas que pouco ou nada fazem Del:! Ji~ni-
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dade e bem-estar do homem fora de suas fronteiras, elas não 
contribuem a favor da natureza no seu todo. 

Sob esta argumentação manifesta-se um ceticismo sobre 
a possibilidade de se dett:r a onda de destruição e agressões 
à natureza. Enquanto não for<:m derrubadas as barr<:iras que 
separam as minorias consumidoras das nações altamente in
dustrializadas dos marginalizados da periferia continuará a 
existir deterioração do equilíbrio ecológico mundiaL O que 
'vale em termos de argumentação sobre a necessidade de pre
servação das florestas tropicais, pouco importando se é falso 
ou verdadeiro o conceito das reservas estratégicas, valerá 
igualmente para qualquer outro patrimônio. seja natural ou 
seja construíido pelo cérebro e a mão humana, não importa 
onde se esteja, seja de quem for. Do presente ao futuro, 
nada há de mais sensato e correto do que reconhecer que 
tudo que está no mundo é de todos os homens. 

Deve-se dizer que existem aproximadamente 3,5 bilhões 
de pessoas vivendo à margem da sociedade de consumo, pauta
da dentro dos conceitos e padrões de bem-estar ditados pelo 
modus vivendi de um punhado de países. Esta esmagadora 
maioria não pode permitir, que os "homens-formiga" das so
ciedad,~s de consumo destruam pela voracidade, poder de 
compra de suas moedas a natureza que é patrimônio universaL 
O fato de se dispor e dominar tecnologias de ponta, ser senhor 
de engenhos nucleares e da maior parte do com'plexo financei
ro-industrial, viver em países'que são ilhas da prosperidade, 
não justifica moralmente a manipulação das riquezas e recur
sos do Globo a seu favor ou se~undo seu estjlo. 

Êxodo de desempregados prejudica o equilíbrio 

De 1969 a 19~9, ou seja, em apenas 20 anos a população 
amazônica do lado brasikiro cresceu de cinco para 17 milhões 
de habitantes. Estes números, apesar de preocuparem muitos 
dos que lidam com problemas demográficos, não siio basica
mente fatores de desestabilização do meio ambiente. Desesta
bilizadores são, essencialmente as injustiças que fomentam 
o êxodo de desempregados para a Amazônia. Está provado 
que os maiores crimes perpetrados contra a natureza são origi
nários do desperdício do consumismo das elites negligentes 
da periferia e das massas privikgiadas dos países centrais. 
Ao lado disso o poderio mortal do armamentismo que sustenta 
o injusto quadro das relações internacionais. 

O Brasil, que tem 65% de sua população em condições 
de subnutrição. passou a ser na década de 80 o quarto maior 
exportador mundial de g~neros alimentícios. Isto apesar de 
seus produtos indu\.trializados por dois-terços das suas recei
tas. Café, açúcar, cacau, suco de laranja, carne, fumo em 
folhas e principalmente a soja no biênio 1988/89 foram os 
~neros que fizeram da nação uma das maiores potências 
exportadoras de produtos agrícolas. não obstante a desnu
trição da maioria do seu povo. Recordando um tnígico exem
plo ocorrido em 1990. uma das acusações decisivas para a 
condenação à morte de Nicolae Ceaucescu foi este ter permi
tido à Romênia exportar g~neros alimentícios. 

Nas centenas e centenas de amazônias -iue configuram 
o perfil geográfico da Amazônia brasileira com seus 5.002.745 
Km2 , correspondente a mais da metade do território nacional, 
encontram-se variados e múltiplos segmentos sociais. É seu 
somatório que forma a sociedade humana locaL Desta feita, 
o estudo d:1q uela sociedade impl.ic:l entender a especificidade. 
o inter-relacionamento entre suas partes e a simbiose homem,' 
natureza. Vem daí a necessià:.tde da compreensão do processo 
das aspirações das comunidades indígenas, caboclas e garim-

peiras, bem como das comunidades modernas ou tradicion:lis 
que ali se encontram. É preciso, igualmente, conhecer casos 
mais recentes, como, por exemplo, o dos grupos que aparecem 
como conseqüência do desemprego e outros fenômenos sociais 
distintos. É o caso da sociedade agrupada em torno do garimpo 
que absorve aproximadamente um milhão de homens e da 
que vive do comércio e produção das drogas alucinógenas. 

Ao compreender as raízes do processo de formação de 
tais segmentos sociais, sua interação e reações, de como cres
cem ou sofrem diante das mudanças em face de novos valores, 
será possível dimensionar melhor os problemas ambientais 
em relação a tais fenômenos. Assim procedendo, será possível 
encarar a questão ecológica junto com o problema da degra
dação social na Amazônia, para que se perceba sua dimensão 
não só na sua horizontalidade, mas sobretudo na sua vertica
lidade. 

Ao se tentar aquilatar a importância do mecanismo da 
interação social entre os diferentes segmentos da sociedade 
amazônica, sua interdependência, o grau de autollomia de 
uns diante dos outros, mais as relações do seu conjunto com 
o mundo externo não-amazônico, pretende-se caminhar em 
direção ao esclarecimento da complexidade dos antagonismos, 
das contradições e das necessidades da ação 00 homem em 
face da natureza. Natureza da qual depende a vida do ser 
humano, mas que muitas vezes ele a destrói para enriquecer 
ou sobreviver no hoje, sempre tido como mais importante 
que o amanhã. Do passado ao presente o que 5e escreveu 
sobre a evolução das relações homem/natureza na Amazônia, 
sobre o indígena, branco ou mestiço, não foi suficiente para 
se chegar à formulação de uma política adequaàa para a re
gião. 

Respeito e sensibilidade para 
o problema humano 

É precário o que se conhece - e nem tudo o que se 
fala são verdades - sobre a natureza e as estruturas sociais 
na Amazônia. Tampouco foi suficientemente estuLb,;o o resul
tado do encontro que a cada dia ,se processa entre os grupos 
humanos múltiplos e variados. E preciso conhecer sobre as 
causas estruturais, sobre o que tem impelido o homem à fuga 
ou à conquista. Vale dizer, o que tem, fora os problemas, 
desvantagens ou vantagens conjunturais, levado o cidadão 
a embr;:nhar-se cada vez mais mata adentro, seja para se 

. proteger escondendo-se, seja para se enriqueet!L 
Se não se tiver, pelo menos, um pouco de respeito e 

sensibilidac!e para com os prohlemas dos homens que fazem 
a história da Amazônia e de suas relações com o mundo exte
rior, nada se perceberá sobre as çausas da degradação ecoló: 
gica. Ficarão no ar as explicações da formação da teia social 
entre as diferentes classes e segmentos soeiai" eXl~tC'ntes na
quela região. Sem isso, dificil~ente se poc.krá pen!ar uma 
análise que implica estudo da sociologia amazonica. Isso sigJ~i
fica associar às explicações dos problemas amazlinicos internos 
outra realidade mais abrangente: a ordem economica inrerna
cional à qual a Amazônia está acoplada em s~u gradativo 
processo de destruição. A economia amazômca. sr:ja ela extra
tivista vegetal ou mineral, sofre do~ mesmíssirrcos maleS j,;: 
que são vítimas a sociedade;.: a natureza em OUtras partes 
do Brasil e da América Latina. Desta forn1a. a degradação 
do seu meio ambiente não é nenhuma exceç:lo. Apenas lá 
a peste da devastação da natureza foi intenslfi'~atl~( maIS tardi2.
mente. Em nenhum C:lSO a agre~são ao meio ambi<.:ntc pode 
ser vista separadamente da ünpunidaue das cla~~es dirigentes. 
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da corrupção e dos privilégios das nações que abusam dos 
recursos da natureza para o erguimento de seus impérios com 
um nível de vida exageradamente alto. criminalmente consu
mista de sua população minoritária em termos mundiais. 

Neste sentido. fica patente a culpa da política interna 
das elites atrasadas dos países amazônicos quanto do imperia
lismo econômico dos países centrais que manipulam em seu 
proveito .- geralmente através da corrupção - as fraquezas 
das classes dominantes periféricas; que. quando não partici
pam, cruzam os braços diante do caráter devastador de muitos 
empreendimentos estrangeiros no lugar. No cenário das rela
ções internacionais, a Amazônia no final da década dos anos 
80 se transforma em questão central aos olhos do mundo 
capitalista. Angariou ao nível dos discursos a solidariedade 
internacional em defesa do seu meio ambiente. É bom frisar. 
todavia, que só no discurso. Na prática, esta sociedade é a 
mesma velha vítima do uso irracional e depredado da natureza. 
Do passado colonialista ao presente continuam sendo prati
cadas contra ela quase as mesmas chantagens político-comer
ciais, porque via de regra o preço dos seus produtos é extrema
mente baixo no mercado internacional. 

Deduz-se. então, que a qualidade de vida dos caboclos, 
dos indígenas. cujas terras foram pisadas e invadidas pelos 
comerciantes, seringueiros, catadores de castanhas e juta, por 
garimpeiros, missionários e fazendeiros - enfim, a vida e 
o trabalho de todos - em suas cidades, ou na selva, continua 
dependendo do modo de produção mantido a ferro c fogo. 
Mais do que isso, a forma como está inserida a Amazônia 
no citado modo de produção. dentro do esquema de engrena
gem centro-periferia c vice-versa, é uma das principais respon
sáveis pelas violações da natun:za e por muitos crimes ecoló
gicos. 

É por este motivo que as soluções apenas técnicas, as 
denúncias sobre as queimadas na Amazônia. os. truques, como 
a troca de pane dos bônus da dívida externa brasileira por 
projetos .de preservação ecológica. são meros paliativos. O 
porquê reside no fato de que a salvação das florestas tropicais 
na América Latina e no restante do mundo não depende 
exclusivamente de mC'didas técnicas. Tampouco se beneficiam 
dos discursos ecológicos desacompanhados de ação. Para tes
tar a veracidade ou não desta tese, que se comprove na Ama
zônia depois que esta virou manchete nos noticiários dos países 
desenvolvidos -- se sua produção melhorou de nível de vida. 
Se os indígenas têm melhor saúde. Se as populações ribeirinhas 
têm mais escolas. comida e remédios. 

Sabendo antecipadamente da resposta, a conclusão é que 
a solidariedade ecológica será mais efetiva quando cessar a 
exploração sobre o Terceiro Mundo. A salvação do meio am
biente amazônico. a eliminação das queimadas das florestas, 
o basta à poluição nefasta dos rios estão relacionados igual
mente à eliminação das odiosas e extremamente injustas rela
ções entre os países centrais e periféricos. A conscientização 
desta realidade levará a sociedade a lutar pelo que é seu 
valorizando os recursos da natureza. 

Evasão da riqueza ainda continua 
como no passado 

Do ciclo das drogas do sertão, século XVII. quando se 
inicia a pilhagem da tloresta amazônica aos tcmpos atuais. 
a evasão de riqueza continua nos mesmos caminhos mas sob 
múltiplas c renovadas formas. O difícel de aceitar i a não 
divulgação do fato de que o contrabando - fatalidade ou 
não do destino -segue com fidelidade os passos dos negócios 

inescrupulosos de poderosos grupos econômicos que não re
ceiam destruir a natureza a favor do lucro fácil. Cresce à 
sombra de contrabandos de minerais e produtos agrícolas que 
fazem a sorte e a fortuna de classe nos Estados Unidos da 
América, na Europa e entre as elites corruptas latino-ame
ricanas a estes acopladas. Para comprovar esta afirmativa veja
mos os seguintes exemplos: na Colômbia a cocaína seguiu 
o caminho do contrabando de esmeraldas. No Paraguai. a 
máfia que assassina caminhoneiros e age ligada ao contra
bando de soja e do café protege os traficantes e vice-versa. 
No Brasil, a ampliação da produção e do tráfico na Amazônia 
ocidental tem suas ligaç6es com o contrabando de cassiterita 
que do Estado de Rondônia é levado para a Bolívia via Ciceres 
no Mato Grosso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Ex
trativistas de Rondônia, 320 toneladas de cassiterita produ
zidas mensalmente são contrabandeadas para os Estados Uni
dos e Europa via Bolívia. 

O Brasil é o maior produtor mineral de pedras coradas 
(pedras preciosas. exceto o diamante). O Departamento Na" 
cional de Produção Mineral estima que as pedras brasileiras 
são responsáveis por um quarto no comércio mundial. As 
transações são feitas. em quase totalidade. de forma clandes
tina. A rota é precisamente a mesma da cocaína. ou seja, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Paris, Frankfurt e Amster
dam, entre outras. Oficialmente o país é o sexto maior produ
tor mundial de ouro - sua produção em 1988 foi estimada 
em 112 toneladas -, mas é o Uruguai o maior exportador 
da América Latina. Montevidéu é tida atualmente como gran
de centro de lavagem de dinheiro ilícito de traficante;. <.iO 

ponto do país merecer o triste título de ser a Suíça da América 
Latina. O estuário do Prata, caminho para o contrabando 
da prata das minas de Potosí, na atualidade é vital para a 
saída da cocaína produzida no Peru, pela mesma rota dos 
tempos coloniais. 

Falaremos um pouco a seguir da chamada "Rota Amazô
nica", importante como ponto de convergência do contra
bando de múltiplos produtos vegetais e minerais. Por aí é 
que se passam tanto o ouro, madeiras nobres. essc:ncias raras. 
todas contrahandeadas ao lado da pasta ou da droga rcfin<!da. 
Alcançam os consumidores através de rotas que se alteram; 
sucessivamente são ativadas e desativadas, chc!.!<lI1,I'J ao mer
cado consumid?r pelas portas da Califórnia. E~panha e itália 
entre outros. E igualmente por elas que confortavelmente 
entra o mercúrio proveniente do México e da Akmanha utili
zado nos garimpos. Isso além de toneladas e toneladas do 
éter e da acetona empregadas no refino da coca que camu
fladas chegam aos portos marítimos colombianos. equatoria
nos e peruanos. espalhando-se depois pela ampla malha tluvial 
do lado brasileiro. 

A mineração do ouro, apenas na Amazônia brasileira. 
chegou a ocupar cerca de um milhão de homens. Noutras 
palavras, número maior de emprego que todas as multi na
cionais somadas operando em todas as regi(Íl:s do País. Igual
mente a cocaína ocupa e remunera sensiVelmente melh0r a 
mão-de-obra utilizada em sua produção c distribuição. náo 
importa em que fase. Verifica então o quanto a miséria social 
latino-americana amparada por negócios ilt:g:ais com os paí~es 
do norte contribui para com a degradação ecológica. 

A m':o-de-obra liberada pela crise eC0nón,ica atende es
petacularmente o recrutamento exigido peb expansão da coca 
na Amazônia. Aí falta de tecnologia moderna. os métod05 
rudimentares e pouco eficientes empregado'! nos garimpos 
contribuem para o desperdício e rápido esgotamento dasreser-
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vas. Presume-se que o melhor da mão-de-obra liberada dos 
garimpos em decadência e~teja sendo usado em alguns das 
etapas do caminho das drogas. As drogas cspalhadas pelo 
rio Madeira, principalmente as concentradas nas proximidades 
da Cachoeira do Theotônio situada a poucos quilômetros de 
Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, chegaram a 
produzir nos anos 80 entre dois e tn:s quilos de ouro por 
dia. Hoje só com esforço e sorte conseguem extrair um quilo 
por mês. D.aí a falência generalizada do garimpo fluvial nesta 
região. Apesar de tudo. o movimento continua no rio Madeira 
com visível quantidade de drogas operando unicamente como 
fachada para a lavagem de dólares obtidos pelos narcorra
ficantes. E graças às migalhas e pequenas sobras de cocaína 
despejadas em Rondônia que vive parte de sua população 
expulsa dos garimpos e das zonas rurais. Da mesma forma 
ire iras agora controladas pelo lbama. As mesmas que quando 
fiscalizadas não conseguem sobreviver levando seus trabalha
dores ao atrativo comércio das drogas. 

Papel da dívida externa no problema da ecologia 

Depois de gcstões para que a insolvência da dívida externa 
da grande maioria dos países do Terceiro Mundo fosse vista 
também como fator de ordem política, o Brasil debaixo de 
pressões acabou cedendo e criou seu plano de conversão da 
dívida externa para fins ambientais. Instituído pela Resolução 
do Conselho Monetário Nacional n° 1.840 de 16 de julho 
de 1991, o mencionado plano. permite ao Banco Central auto
rizar entidades públicas c privadas internacionais, a doarem 
recursos originários da compra de títulos da dívida externa 
brasileira no mercado secundário. Pagou-!':e em juros mais 
da metade do montante toral da dívida externa que alcança 
120 bilhões de dólares em empréstimos novos destinados a 
auxiliar sua rolagem. 

'São sem dúvida as exportações que geram divisas fortes 
necessárias para o pagamento dos juros. A população fica 
obrigada a consumir cada vez menos e produzir maiores volu
mes para fora. Suas condições de vida se deterioram porque 
o sal;trio diminui e o poder de compra acaba reduzido a níveis 
incompatíveis com as necessidades básicas do homem. ' 

Nos seis anos acima mencionados, o pagamento de tais 
juros privou a sociedade brasileira de 20 por cento do total 
de sua poupança interna. 

Tais dados mostram que o Brasil, às custas dos paga
mentos dos juros da dívida conforme expressão do Senador 
Severo Gomes, promove um verdadeiro segundo Plano Mar
shall para os Estados Unidos e a Europa OcidentaL 

Dos 365 bilhões de dólares que devem os latino-ame
ricanos, cerca de 150 são débitos para com países europeus 
cujas robustas economias engordam mais ainda com os juros 
provenientes da América Latina. 

Mas não são apenas os juros da dívida externa que sufo
cam o País. A saída de minerais em quantidades cada vez 
maiores por menores preços é outro aspecto que merece ser 
considerado para se poder medir o quanto isso fere a natureza 
amazônica. 

No setor de mineração o capital estrangeiro está presente 
através da Bei:hlehem SteeL dos Estados Unidos, que explo
ram o manganês. A Brascan, companhia do Canadá, Patino 
NV, da Holanda, e a U.S. SteeL dos Estados Unidos, estão 
em Rondônia retirando cassitúira. A exploração do ferro 
na Serrados Carajás está com a U.S. SteeL A bauxita é 
aproveitada pela Light Smelters do Japão e o caolim pela 
National Bulk Carriers dos EUA. 

O Brasil se endivida ?aTa cOTIstruir e~tfadas de ferro: 
hidrelétricas que inundam extensas áreas' para fOf!lecer eletri
cidade a indústrias altamente que dão um primeiro 
processamento a tais minera::-. Compromete Su;) economia 
para modernizar seus ponos e manter em dia ~1 infra-estrutura 
exportadora. Dos quase 20 navio~ que saem carregados dos 
portos amazônicos com minerJis e agrícol:.ls um único 
costuma voltar carregado. isto significa que um pequeno pu
nhado dos produtos de tecnologi2 de ponta v;:;k mais do que 
a carga transportada por19 gigantescos carguei,o~ que partem 
daqui. Nos tempos coloniais. peb menos os navios não volta
ram vazios da Europa. Por razões t~cnic2s er:.1m obrigados 
a transportar alguma carg3.. Belém deve de seu calça-
mento às pedras oriundas do Velho Outras cidades 
utilizaram em suas CQ;1struções antigas o pinho-de-riga, que 
era também transportado para o Brasil como lastro dos navios. 

Ação estrangeira dles~n5i as irÍq[jleZ2S ela Amazônia 

Os trabalhos da Comiss2o Parlamentar de Inqu~rito ins
taurada em Brasília no ano de 1967 1';:;1'2 investigar a ação 
dos grandes grupos internacionais na Amazônia brasileira, 
não impediram que as mencionadas empresas lá continuem 
operando. As ligadas ao setor de minera(;:io. :Jnteriormente 
mencionadas são as mais famosas e visíveis. OClrros grupos 
estão presentes: 

De origem italiana. a ]f;"errUZzt, com"Il1'.hld;l por Raul 
Guardini, cria gaào em ccrc,"" de meio milhJo de' hectares 
de terras amazônicas. Tamhém. . Gulf OI:' '.íercedes Bens, 
Volkswagem, Swift King Rancn. r'.1Jtsui, Haul'lein, 
Sifco, Georgia Pacific. Bethehem Toyoflll:nka. Maru-
beni, Ester Research Co., Twin . and !ndu~triaJ 
Development, Banco Mitsubishi, Boruol1, Anckr:'o!l Ciaytoll, 
Nestlé, Good-year, Brascan, Ente Naziona!e Jdmcarburi. Ma
deiras Gerais da Amazônia do none-arj[]criCUl\l Robin Hollie 
Mac Glown, Singer, Natio:-d Boik Carries e Brirish Petro
leum. 

A maioria destas empresas des'éwiu ei2.;mkscas áreas flo
restais. foram expulsos e "mortos Dor cau~a'de ,ua ae<io cente
nas de índios e posseiros que vi'~iam em wi, ,ire a;. Apenas 
a National Bulk Carriers, C1:t,10 pCT"Icncentes ao milionário 
ianque Daniel Ludwig reinvindcoo.l p::i1'él si uma área de 
1.250.000 hectares, ou seja :ê"ais ';erra do qlle a de certos 
países europeus. 

A Voikswagem, mil hcct2res. Linquifarm 670 mil. 
Georgia Pacific, 400 mil. Union I,,';ernélciollaL 664 mil. Ou 
seja, gigantescos latifúndios que, sem p!cd~.d" destruiram pelo 
fogo um açervo ecológico impossível de ~er reposto. l\1ais 
adiante se dirá em que municípios ,:,:stão e55;1, jreas. As men
tiras das transnacionais que ,",t"-,am 7)a A:n2zonia são propa
ladas com um cinismo sem limites. Não poucas se c2munam 
com nomes brasileiros. Algumas Dwcu;am se desvenci!h<tr 
de seus investimentos na Amazênia' com sua ima· 
gem e em nome da ecologia. p, . por exernpio. 
vendeu seu latifúndio cha7nado Fazenda do Cris"dino. 
mas não deixou de produzir seus carros. que ,:io c, principais 
agentes da poluição urbana. Quando ela se instalou. aqueid 
área era cheia de vida, veget'Jc:5c. ric3. e diver'iificada' com 
animais e vida nos rios. Ã Vólksw2lfõem destruiu enorm",s 
área com .0 fogo. Ao vender sua propriedade repassou Uiiia 

terra exaurida, cheia de feridas e sicatrizes. ~ão replantou 
as áreas que queimou. Não repôs a f3.una e flor:: Que dc::srruiu. 
Nada fez contra a erosão q~e deixou como legado de sua, 
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ação predatória. Tampo,",co incienizou.! a sociedade brasileira 
pelos crimes.perpe!raocs co:'"~~ra seu meio ambiente. 

Todavia, exiSí:e na !Federal da Alemanha uma 
fundação que ie\la o seu f2ome. que fornece verbas e paga 
acadêmicos. indusive pa:a desenvolver projetos sobre a des
truição eCOlógica 112 Amazônia. A Fundação 1F0rd é outra 
instituição conl1ecid2 na Amé:ica Latina; muitas são suas se-
melhanças com 3 Vo':..:wagenwerk. Paralelamente é 
quase totali o silêncio 2.r.-dcas sobre a mortífera poluição 
ambienta! urbana, parte dela causada pelos automóveis Ford 
e Volkswagem, qt:e ccnespondem a quase a metade da frota 
de veículos que o ar e as cidades e os campos 
de norte ao sul do P<lís. Os de carros que estas firmas 
desovam no Brasi! são obso\ews e menos seguros se compa-
rados aos veículos vendem no Primeiro Mundo. 

No setor uma série de tr.ansnacionais conti-
nua praticando dev2s;'ações. Derrubam árvores centenárias 
de grande valor comerei2-l. Deixam o solo descoberto, o qual 
pode vir a ser transf.:)[mar !Juma espécie de deserto. É o 
caso da Edai Co. Lida. 11,,131 das gigantes do setor de compen
sados no Japão. A Bruynzecl N.V., de origem holandesa, 
é outra firma que tem CCiíêribufdo para o holocausto de partes 
da floresta amazônica com a Bethlehem Steel e 
a Georgia Pacific CorpoTaüon anteriormente mçncionadas. 

Para as madeircir8.s a selva não tem limites. Estão maca
bramente modcmiz:"d"s e hoje dispõe de grandes serrarias 
instaladas em enormes balsas, se ,ocomovem pelos rios, 
promovendo verdade!f2- das espécies nobres e raras 
sem pagar nada ao Tais madeiras vão para os países 
ricos onde se lransfonnz"TI em móveis de luxo ou decoram 
ricas residências suslen'i~:,das Dor sua sociedade de consumo. 

Avançando mata adentro recrutam mão-de-obra cujo sa
lário 'não c'obre as despes::!s de alimentação e vestuária. Muitos 
dos trabalhadores sjo indígerus. As madeireiras não respei
tam nem as leis tr"balhisras. nern a propriedade de ninguém, 
nem mesmo de trihos particulares, ou do Governo. 
Depois das árvores serradas c o tronco principal 
utilizado, todas as outras são jogadas como lixo de'ntro 
dos rios. Afora o estas. rolando correnteza abai-
xo, colocam em perigo a vida de populações ribeirinhas que 
se servem de rudimentares embarcações. 

Outro ponto pouco comentado e;! a ação da mão estran
geira no roubo de espécies bOLinicas que não são replantadas 
na Amazônia. Grandes LboT",tórÍos runam cspe;!cies para uso 
químico-farmacológico. formando estoques gigantescos em 
seus países de origem. Sabe-se que aproximadamente um 
quarto do total das drogas da medicin<l moderna surge de 
princípios ativos de pi3n'~as silvestres. Exemplos comuns são 
os produtos para pintura de cabelos. o químico usado no 
combate dos efeiwó, da mal"!íia. as mais modernas drogas 
contraceptivas c urogas C1uimioterápicas contra o câncer. 

A facilidade com se invadem panes do Terceiro Mun-
do, baseada num de argumentações -o Panamá 
é recente exemplo - v~~i cOrHribuindo para que a destruição 
florestal ou a drúgú, 5ej<lfI1 v:stas como um problema militar. 
Esquece-se que a cinem3wgdfica inv3.s:'io de partes amazô
nicas da Bolívia e Colômbia pelo exácito norte-americano. 
pa.ra prender trafic:.tntes e déstruir pLmtações de coca. ao 
invés de diminuir fez aumemar a produção da droga nesses 
países. 

Na Rql\íhlica Fcderd da Alemanha. os exercício" milita
res rea!izado~ no prim.ciro ~cme,tr(: de lWBSI. como p<Jrte das 
manobras da Ot:l~ foram espet<lcuiarmeme chamados de oko-

manover, isto é, manobra ecológica! Cartazes distnol.lloos com 
flores sobre os tanques, entrevistas na televisão e com certeza 
cicadãos felizes por verem que as armas de guerra de seu 
país são ecológicas. O serviço de relações públicas da Otan 
não pode deixar de acompanhar o modismo, onde tudo se 
vende com a etiqueta ecológica. Dos sacos de plástico ao 
sabão em pó, dos automóveis aos aviões, tudo é para o meio 
ambiente, ao contrário do Terceiro Mundo e dos recém-saídos 
do s~lismo onde a cena geral é poluição. Falta apenas o 
lema: Ecologia acima de tudo". 

Professor do Departamento de Relações Internacionais 
da UnB. Autôr de livros e artigos sobre ecologia e problemas 
sociais na Amazônia. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n" 732/92. 
de urgência, lido no Expediente, para o Parecer n" 302. de 
1992. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se imediatamcnte à 

apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único. do parecer da Comis
são constituída, ex-vi, do art. 380. alínea b, do Regi
mento Interno, sobre a acusação autorizada pcla Càm-a
ra dos Deputados. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra. está 

encerrada a discussão. 
Em votação o parecer. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pam;mecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o parecer aprovado: 

PARECER N" 302, DE 1992 

Parecer apresentado pela comissão constituída nos termos 
do art. 31\0, B, do Rcgimento Interno 

A Comissão do Senado Fedcral. constituÍc13 nos termos 
do art. 380. b, do Regimento Interno. após a apreciação da 
denúncia e do relatório circunstanciadu e documentos que 
o acompanham (fls. 1 a 6Y6). encaminhados pela Clmara 
dos Deputados admitindo e autorizandu a instauraç;\o do pro
cesso por crime de responsahilidade cnntra o Excekntíssin10 
Senhor Presidente da Repúhlica. DL Fern:mdo ,.\ ffonso Co
llor de Mello. conclui que a dl'núncia e o relav)rio circuns
tanciado estão formalmente corretos e adequadc.s ús ,'xi~,=n
cias kgais. 

Portanto. satisfeitos os requisitos da Ici. a Comiss:io .i
de parecer que deve ser instaurado o proces"o pclr c;"ime Q;'

responsahilidade:. no': termos postos n:1 uenüncia e [1C.' r.cbtllrj<) 
circunstanciado. detl'rlllinando-se a citaçJo do Ex::-::lcmi,,·i::w 
Senhor Presidente da República. DL Fern:mdo .-\1'1"011'(' Co
llor de ~1cllo para. por si ou seu ad\'o,:,':l';(\. drrc·,,,;;ur :.I 

sua ddesa e acompanklr o processo ale: o f'n:d ,b d..:ci<:~" 
Brasl1ia, 3Q.. de setemhro de lYY2 -
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v SiL :'RESmENTE (Mauro BenevIdes) - A Presi
dência tomará as providências neccssárias para o prossegui
mento do "fOCCSSO e anuncia aos Srs. Senadores quc a Mesa 
Diretora, nos termos previstos na Lei n" 1.079 e no Regimento 
Jl'terno do Senado Federal. estará reunida, ocasi<io em que 
se procederá à intimaçüo do Senhor Presidente da República. 
bem como à comunicação ao Senhor Vice-Presidente da Re
pú6lica, igualmente ao Presidente da Cãmara dos Deputados. 
A partir deste instante. será convidado o Presidente do Supre
mo Tribunal Federal. Ministro Sydney Sanches. para que S. 
Ex" a partir da cessão da Mesa, dirija o Senado Federal, 
nos termos previstos no art. 52 da Constituição Federal. Ou 
seja, S. Ex" presidirá o Senado Federal para fins de condução 
do processo de crime de responsabilidade contra o Senhor 
Presidente da República. 

O Sr. Josaphat Mal'inho - Sr. Presidente, peço a palavra 
p,ara uma explicação pessoal. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadorc'i. declaro que não subscrevi o requerimento 
de urgência. lllas. como ontc!m o antecipei, aqui me encontro 
e o votei. Porém. ainda aprovando o parecer que foi submetido 

à nossa apreciação, devo consignar. para efeito do desdobra
mento de nossas atividades. que o texto deveria ser mais explí
cito e circunstanciado nas consideraçôcs que o parecer emitIU. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex" para uma questão de ordem. 

O SR, RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente Mauro Benevides. V. 
Ex" tem sido. e sempre o é. muito preciso quando fala em 
nome do Senado Federal e na Presid0ncia. No ent~\!1t(). agora. 
ocorreu da parte de V. Ex· um pequeno escorrq:~lo. V. Ex· 
disse que virá para c<i o Presidente do Supr<.'E1ll Triounal 
Federal a fim de presidir o Senado. V. Ex" sabe que S. 
Ex' virá apenas para presidir as sessões do julgamento. confor
me o art. 52 da Constituição Federal. Entretanto. \'. Ex" 
continuará, para nós todos, sendo o dirigente Je,ta Casa. 

O SR, PRESIDE:\'TE (l\'1auro Ben;;vides) _. \lulto gr:J.to. 
nobre Senador Ronan Tito. J'vfas eu esclareci que o Prc-~jdente 
do Supremo Tribunal Federal prc~idiria o Sen:~Jv pena os 
fins do art. 52 da Constitui.;ão Fc'dewl. qUl' é cxat:11l1CmC 
o processo impetrado comra o Senhor Presiuénle da Repu· 
blica. 
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Agradeço a reiteração de confiança de V. Ex" na minha 
atuação como Presidente do Senado Federal. mas nos dobra
mos, nesta matáia, à exigência constitucional. Estou absoluta
mente certo de que nesse interregno, dirigindo o Senado Fede
ral para esse fim especifico, o Ministro Sydney Sanches haverá 
de se portar com a competência, o descortino e o espírito 
público que'o caracterizam e que V. Ex' reconhece e todos 
nós também. 

o Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um:l questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, confesso que fiquei tocado pela comunicação 
de V. Ex" É uma quesüio de precisão de termos e, por melhor 
que o Presidente da Casa haja fcito as colocações, desejo, 
neste momento. dccl:lrar uma posição e, se for o caso, V. 
Ex· acolherá minha fala como questão de ordem e a decidir,í. 
Se V. Ex' entender que n<io há o que decidir, tome como 
dec\araç<io de minha posição nesta Casa. 

Entendo qúe, nos termos da Constituiç<io Federal, o Se
nauo mio pode ter dois Presidentes. O Presidente do Senado 
é V. Ex' O Sr. Sydney Sanches é Presidente do Supremo 
Tribunal federal e. como tal, presidirá o processo e julga
mento de Sua Excelcncia o Senhor Presidente da República, 
mas niio presidirá o Senado F:ederal. 

Presidir o Senado Federal significa uma gama de aptidões 
que só V. Ex" tem, ou, nos seus impedimentos, o seu substituto 
legal. S. Ex" n<io sení investido nas funçôes de V. Ex" nem 
poderiio conviver dois Presidentes de um mesmo Poder. V. 
Ex' é o chefe do Poder Legislativo, é o Presidí:ntí: do Senado 
Federal, G o Se. Sydney Sanches é o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Como Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, o Se. Sydney Sanches assumirá a direç<io do proce'sso, 
a presidência jurisuicional do processo, dirigir~í o processo, 
o julgamí:nto, a respectiva sessüo quando o Senado se consti
tuir em tribunal especial. 

Este Senado, constituído em tribunal especial, não é o 
Senado do 'lual é Presidente V. Ex", é o Senado corte, é 
o Senado tribunal. Esse, S. Ex' presidirá, porque esse é o 
tribunal do processo. 

Então, V. Ex" é o Presidente do Senado Federal e o 
Sr. Sydney Sanches é o Presidente do Supremo que dirigirá 
o processo, o julgamento e a ses~iio de julgamento do Tribu
nal. 

Faço isso e, se V, Ex' entender que haja alguma coisa 
a resolver, que o faça; se nüo achar, que tome como declaração 
a minha posição individual sobre a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência recolhe a intcrpretaç,io, sempre muito lúcida, do texto 
constitucional, agora tornada pública pelo ilustre represen
tante do PN1DB, St>nador Cid Sabóia de Carvalho. A sua 
intervenção, portanto. ilustra os Anais da Casa c ficará regis
trada par<~ os devidos fin~. a fim de í:vitar interpretações equi
vocad<!s da presença do ilustre Ministro Sydney Sanches no 
processo impt:trado contra o Senhor Presidente da República 
pela prática de crime de responsabilidade. 

O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra a V. Ex' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - Se. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Se. Presidente, serei breve na 
introdução da questão. Gostaria de. em primeiro lugar. asso~ 
ciar-me aos cumprimentos que são formulados a V. Ex' On, 
tem, partilhei de todas as manifestações de desconforto em 
função da aparência de procrastinação que essa questiio assu
mia e quero me congratular com o Presidente da Casa e com 
os Srs. Senadores que subscreveram, em número de 55, o 
requerimento de urgência urgentíssima, propiciando a votação 
que há pouco ocorreu. 

Igualmente, quero cumprimentar o Presidente da Comis
são Especial, Senador Eleio Alvares, e o Relator, Senador 
Antonio Mariz, pela objetividade com que se houveram. per
mitindo que a Comissão oferecesse rapidamente o parecer 
que aqui já foi aprovado. 

Finalmente, Se. Presidente, quero indagar a V. Ex' se 
a comunicação de afastamento, a comunicação de que o pro
cesso está instaurado, será suoscrita - conforme propus on
tem o nobre Senador José Paulo Bisol, e me parece correto 
- por V. Ex' e pelo Presidente do Supremo, e quando isso 
ocorrerá. 

Para concluir, quero também deixar consignada a mani
festação da minha admiração pela forma como V. Ex' C00Ju
ziu o processo até aqui. E, como Presidente do Senado Fede
ral, cargo que nüo será dividido pelo fato de o Presidénte 
do Supremo presidir o processo e o julgamento, confiamos 
inteiramente nas tarefas de q Ué V. Ex' vai se desincumbie. 

Se. Presidente, reitero, portanto, a indagaç<io: scr<Í assina
da por V. EX'e pelo Pn.:sidente do Supremo Tribunal Federal? 
Quando? (Pausa.) 

Sr. 'Presidente, esclareço que formulei a pergunta ao Pre
sidente do Senado Federal. 

O SR. PRESIDE:-.ITE (Mauro Benevides) - Solicito a 
V. Ex;, se puder, que reedite a pergunta para que a Mesa 
se aperceba ... 

O SR. ESPERIOIÃO Ai\HN - Eu o farei com o maior 
prazer. 

Sr. Presidente, compreendo as diligências que V. Ex' 
pôs em marcha e resumo a indagaç,lo, dizendo·lhe que foi 
antecedida por justos elogios à sua conduta. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidés) - Talvez tenha 
sido por isso, nobre Senador Esperidião Amin. que a Pre~i
dência tenha ficado obnubilad,\ e não tenha podido, em razão 
da emoção, aperceber-se da indagação seguinte. 

O SR. ESPERlDIÃO A1\l1:'>1 - Abandonar o e~tado ncfe
libático não o deixará fora da realidade, certamentc ... 

Sr. Presidente, a primeira parte da pergunta é: a comuni
cação será firmada~por V. Ex" e pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal? A segunda parte: quando'? 

O SR. PRESIDENTE (~buro Benevides)- Nobre Sena
dor Esperidião Amin. a processualística prc\'b(3 indica quI': 
esse documento será assinado por toda a l\kS:l co SénaJo 
Federal, já que a Lei n'! 1.07'1 e o Regimento Interno expres
sam claramente que é a l\1esa do Senado Fedc:r:.:l. ij aí. ':am-

. bém. com a parricipaçiio do ~1inistro Sydnc:y SanchéS. Pr'.:~i
dente do Supremo Tribunal Fdaal. 
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Portanto, quanto àquda dúvida suscitada, ontem. pelo 
ilustre Senador Jos<5 Paulo Bi~ol, cu próprio já o procurei 
para, dentro daquda dcfacncia que S. Ex" sempre mereceu 
de mim, como seu colega é grande admirador nesta Casa. 
prestara S. Ex' os esc\arecimcntos indispcnsáveis. Será assina
do também pelo Pn:sidente do Supremo, a fim de que não 
se questione. nunca, a validade dessa notificação, dessa inti
mação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente. a pergunta 
tamb<5m requeria uma segunda resposta: quando? 

O SR. PRESJDENTE (Mauro Benevides) -Naturalmen-
'te, com a participação do Ministro Sydney Sanches. por uma 
deferência a S. Ex', accrt<tremos a data, que podaá ser nas 
próximas horas. Evidentemente. daremos ciêncIa prévia aos 
interessados, no caso, ao Presidente Fernando Collor de Mello 
e ao Vice-Presidente Itamar Franco. para que, encontrados 
em lugar certo c sabido, possam receber um, o Presidente 
Fernando Collor, a intimaç~"io. e o outro. o Vice-Presidente 
Itamar Franco, a comunicação de que se operacionalizou a 
intimação ao Presidcntc da República e que S. Ex'. em decor
rência de preceito constitucional, terá que assumir, mesmo 
que interinamente, a curul presidenciaL 

O SR. ESPEIUOI.4..0 AMIN - Sr. Presidente. para con
cluir a indagação. gostaria de saber se antes de termimlda 
a sessão V. Ex' poderia precisar-ou pelo menos se aproximar 
em precisão - quando a comunicação será formalizada, expe
dida e entregue? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Líder 
Esperidião Amin. a Prcsid0ncia não teria condições de dizer. 
com absoluta precis<io, a hora exata em que terminará a reu
nião da Mesa Diretora. Sabe V. Ex' que Co~lO aquele Cole
giado sempn; atua democraticamente. com a manifestaçüo 
de todos os Sl:US integrantt:s. pudcrn haver contestações a 
expre?'<les.contidas na intimação ou na comunicação ao Presi
dente da República, e nós rcsguardaremos todas as formu
laçõcs do ponto de vista jurídico c do vcrnacular para que 
saiam desta Casa documentos primorosos que não sejam ques
tionados sob esses dois ãngulos: o jurídico e o vernacular. 

O SR. ESPERIDIÃO Al\UM - Quanto ao vernacular 
eu não tenho dúvida; quanto ao hOf<Írio eu continuo tendo. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 

O SI"". Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz. 

O SR. ANTO:\fIO MARIZ (PMDB -PB. Para uma ques
tão de orde 111. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a quest<io de ordem diz respeito à necessidade 
ou não da :.tssinalura do Prc,idcnte do Supremo :ribunal Fede
ral de um alo de citaçüo do Senhor Presidente da República. 

O Senado, ao reccocr autorização para o processo da 
Câmara dos Deputados. praticou já alguns ato:" processuais: 
elegeu seus membros e instalou a Comissão; aprovou o parecer 
da C:omis~~lo em que foi reconhecido o cumprimento das for
malidades h:gab c con,tuticionais relativas :1 cknúncia e ao 
re-!atório circuIl,:tanciêldú: e o fez. portanto. sem a participação 
do Supremü Tribunal Federal. 

Estaria isso equivocado? ~ão na minha opinião, porque 
o Presidente do Supremo é convocado a presidir o processo 

do julgamento. Caberia, então, definir o momento em que 
o processo se instaura. 

Creio ser predominante a corrente de opini:io jur{dicil 
que i:dentifica esse instante como a citação válida do acusado. 
O processo se .instaura no momento em que o Presldente 
for citado. Ora, como a citaçiio antecede. evicjentemente. 
obviamente, o seu recebimento, o ato seria ainda do Presi
dente do Senado apenas e não já do Pfesidente do Supremo 
Tribunal FederaL 

É este aspecto que registro nesta questão de ordem. para 
opinar no sentido de que cabe somente ao Presidente do Sena
do Federal assinar e dirigir a citação ao Senhor Presid~nt~ 
da República. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nobre Sena
dor Antonio Mariz, a questão de ordem suscitada por V. 
Ex' será dirimida no instante em que, diante da Mesa, for 
levada por mim ao conhecimento dos mcus Pares naquele 
Colegiado. E acredito que se mantidas as assinaturas - não 
apenas a minha própria, mas as dos demais integrantes da 
Mesa - não é de crer que possa invalidar o documento a 
assinatura também do Presidente do Supremo Trihunal F.:de
ral. que prestigiaria aquela própria intimação. Mas examinarei 
no momento próprio e darei ciência dentro de alguns instantes 
a V. Ex' da solução encontrada. 

O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao Senador José Paulo BisoL 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem .. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu, ontem. já 
me manifestei a respeito, mas, como creio que a questão 
é muito grave, vou repetir. O despacho que recebe uma denún
cia é interlocutório. Isto significa que ele cnntém decis~o. 
Se um despacho contém decisão, não é um mero despacho 
de expediente. Vou repetir: se um despacho a50 é um mero 
despacho de expediente, mas contém uma singubridade dcci
sória. ele só pode ser prolatado pelo juiz compCl<:nlC porque, 
no caso, a incompetência do juízo produz a nulidade absoluta 
do ato. 

Então, essa questão, a meu ver, está mal formulada. 
É o juiz competente para o processo que recc'oc qualc:l>cr 
denúncia - e nisso, por sinal, há um erro que discutirei mais 
tarde no encaminhamento de todo esse proce,so dé impeach
ment; erro esse que não acarretou nulidade :.tboluta, mas 
que correspondeu a uma grande irregularidade. 

O pedido de impeachment deveria ser. constitucional
mente, encaminhado ao juiz do p;-ocesso, que é o Sen,Hio 
Federal. Isto é o normal. Qualquer advog:ldo encaminba a 
sua petição ao juiz do processo; ele não encaminha para outro 
qualquer juiz. A primeira verificação de um advog..luo é 10m.H 

ciência daquele para o qual deve dirigir a pel1ç,jo -- qua~ 

é o juiz para o qual deve dirigir a petiçüo. P. rrimeira C(óa 
que o advogado faz é verificar qual é o ju;;: do processo: 
verifica qual é o juiz do processo e lhe encaminha a petiç;lo. 

Então, mais tarde discutirei isso ponjL:c cnvolve I~m erro 
- qu~me perdoem. mas todos nós erramos: 0 S::T~ldo erra. 
a Càmara erra e o Supremo Tnbunal F,"(kral também errJ.. 
Essa questão a que me refiro envolveu um (!rro lÍo Suprcnlo 
Tribunal Federal ao considerar válido um dç'pacho da Pre.~i
dência da Càmara que rejeitou o pedido dc impeachmcnt 
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relativo ao Presidente José Sarney. quando o juiz do processo 
era o Senado; e isso não foi sentido. não foi percebido pelo 
Supremo - é uma questão que estou levantando. Esse erro. 
inclusive. fez com que. para que não se tornasse revelado. 
se mantivessem certas posições que são. a meu ver, insusten
táveis. 

Mas não interessam esses detalhes. O que me interessa 
colocar aqui, para V. Ex", Sr. Presidente. e para as Sr"' e 
os Srs. Senadores, é que temos que evitar irregularidades. 
evitar nulidades. Ainda não foi instaurado o processo. Então. 
O Presidente do Supremo Tribunal Federal ainda não é o 
juiz do processo? Não, o juiz do processo é o Senado, presidido 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Vou repetir: 

. o juiz do processo de impeachment é o Senado Federal :..-. 
é um juízo coletivo - presidido. em razão de uma ordenação 
constitucional, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
, Os atos processuais interlocutórios e decisórios deverão 
ser formulados, referendados, assinados, realizados pelo Pre
sidente do Supremo Tribunal Federal; senão vamos abrir nuli
dades desnecessárias. 

Agor;t, que a Mesa participe desse ato não está na lei; 
mas é uma fartura. Digamos se é necessário aparecer, se é 
necessário estabelecer certas formalidades, certas aparências. 
tudo b~m - não estou impressionado com isso -, mas não 
é necessário. A Mesa não é necessária. 

Mas se quiser, reúna a Mesa; mas não reúna a Mesa 
quatro dias, nem cinco; nem cinco horas, porque acabo de 
colocar uma questão processual. Agora vou colocar uma ques
tão de mérito. Eu me refiro' às lideranças políticas. Não me 
considero muito um líder. Mas V. Ex'" que são líderes políti
cos, estão ou não estão à altura da maturidasJe que a co;]~ciên
da nacional revelou'? Será que vamos voltar ao compasso 
das velhas jogadas políticas, de uma política que está morta. 
e morta por um povo varonil, jovem, quc pinta a cara, não 
tem' ressentimento, não tem ódio, faz festa e diz: "Mudem 
o Presidente!". 

O Primeiro Mundo .nos olha perplexo, obrigado a uma 
admiração que nunca pensou iria ter; hoje. o Primeiro Mundo 
é obrigado ao exercício de admiração do Brasil pelo que fez 
o povo brasileiro em torno da CPI. Temos que corresponder 
a essa exigência. As horas estão passando ... 

Ontem foi o day after de um momento histórico! 
Agora V. Ex' diz que dentro de algumas horas, ou quiçá 

de alguns dias ... 

Então, o que desejo expressar aqui - e creio que é expres
são do que muitos, ou quem sabe a grande mal,.)~ia dos presen
tes diria - é isto: Queremos que esta quest5.o ~cja claramente 
decidida hoje, Sr. Presidente, para que possamos sair às ruas 
com a cabeça erguida, identificados com a nossa nacionalidade 
e com o nosso povo. Não há qualquer dificuldade processual 
Hara realizar esses atos. Pelo contrário, eles são simples, escor
feitos, claros, fáceis. Mas alguma coisa está impedindo: algu
ma coisa está segurando; alguma coisa está puxando as rédeas. 
Gosto de denunciar coisas caladas. Penso que a política que 
morreu é a política dos que calam as coisas, como se - a 
Teoria de Platão defendia isso - o tirano tivesse o direito 
de esconder coisas dos súditos! Não há mais isso. A República 
de Platão. há muitos séculos. ficou para trás! O princípio 
dos arcana imperi. que era um princípio sagrado na antigüi
dade, é um princípio morto. É justamente o princípio contrário 
que engrandece as democracias modernas: o princípio da 
transparência. Não há o que esconder~ O jogo político, esse 

joguinho político que agrada tanto ao exercício partidário 
e que, a meu ver. é tão pequeni~o, esse jogo é capaz de 
complicar as coisas mais simples. E capaz, por exemplo, de 
tentar fazer com que o povo não se dê conta de que nós 
estamos procrastinando. 

Mas, Srs. Senadores, V. Ex·s acreditam que o povo não 
está vendo? 

Hoje, fui despertado pelo telefone. numa primeira entre
vista. e não parei mais de dar entrevistas ao País inteiro. 
E todos me diziam. claramente, que estão vendo isso. Os 
repórteres radiofônicos. que comigo entretiveram entrevistas 
múltiplas, hoje, pela manhã, partiam deste pressuposto: Por 
que o Senado está segurando? Por que o Senado não faz 
o que tem de fazer? Por que o povo está sendo retido na 
sua exigência fundamental? Por que falta clareza? Por que 
falta transparência? O que é que nós estamos escondendo? 

Nós estamos escondendo o visível. Quando procuramos 
esconder o óbvio, ele ulula. Esta que é a verdade! Quando 
procuramos esconder o óbvio, que é o que nós estamos fazen
do, ele ulula. E está todo mundo com um zumbido nos ouvi
dos, na cabeça; algo está zumbindo, está mal. está faltando 
clareza, está faltando eficiência, está faltando rapi;kz. est,í 
faltando lhaneza de espírito. grandeza! 

O Vice-Presidente tem problemas? O Senado não vai 
pagar isso. O PMDB tem problemas? O Senado não vai pagar 
isso. Quaisquer que sejam os partidos, esta Casa. enquanto 
Senado, transcende a qualquer desses partidos, sejam eles 
majoritários ou não. 

Faço um apelo: Continuem a jogada. Penso que sou eu 
o esquisito e não me afeiçoo a esse tipo de jogo. Admito 
que o jogo político prossiga. mas não ao preço da n,)ssa identi· 
dade, do ,nosso orgulho, da nossa significação e do nosso 
destino. E muita coisa, é muito valor, é muit" moralidade 
posta em jogo. Não podemos brincar com o que nós valemos. 
Ou não valemos? Ou estou presumindo um valor que já se 
extinguiu na cotidianeidade de nossas reuniões? 

Então, Sr. Presidente, é um apelo que faço. Mas é um 
apelo profundo. Vamos fazer a coisa simples. Vamos. como 
diz a Constituição Federal, a partir da autorizaç~to que foi 
constitucionalmente concedida pela Câmara. num dia epo
péico e inesquecível, fazer o que diz a Constituição: instaur:lr 
o processo e ficar de novo com o rosto limpo. com a alma 
limpa e com a palavra limpa! 

Era o que eu tinha a dizer, SI. Presidente. (Muito bem! 
Palmas!) 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
conceder a.palavra aos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Man
sueto de Lavor e Mário Covas, a Presidência convida~) nobre 
Senador Lucídio Portella a assumir a direção dos trahalhos. 
já que o Presidente tera que' 'C ausentar, por alguns instantes. 
em virtude de estar chegando. agora, ao Senado Feder;!.!. 
o Sr. Ministro Sydney Sanch..:s. Presidente do Supr..:mo Tribu
nal Federal. 

A sessão prosseguirá com a manifestação dos n')ssos emi· 
nentes colegas. Por i5so. a Presidência pede ao nobre Senador 
Lucídio Portella que assuma os trabalh'Js. já que os !itulares 
das Secretarias também irão receber o Pr..:sidcnte uo Supr::mo 
Tribunal Federal. 

o Sr. Lucídio Portella - Sr. Presidente. eu não aceito 
a incumbência. 
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o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Senador Lucídio Portella exime-se de assumir esta Cadeira 
e honrá-la, como sempre o fez em todos os ,momentos em 
que presidiu as sessões do Senado Federal. E um dos mais 
diligentes integrantes da Mesa Diretora. Creio que S. Ex" 
em qualquer momento da sessão de hoje e em qualquer outra, 
saberá conduzir esta Casa com exemplar correção. 

Dentre os presentes. consulto o nobre Senador Beni Ve
ras se deseja assumir a condução dos trabalhos. até que eu 
possa recetier o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e assim retornar a esta Cadeira. Em outras circunstâncias, 
poderia transferir esta incumbência aos demais Membros da 
Mesa, mas. por uma deferência ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o Chefe do Poder Judiciário, não posso 
deixar de ausentar-me deste plenário, neste instante, especial
mente após ter sido tão bem recebido há três dias por S. 
Ex" quando o visitei como Presidente do Senado Federal. 
Chegando àquela Corte para uma troca de idéias com o ilustre 
Ministro, eu o vi receber-me à porta, numa deferência a mim, 
a esta Casa e ao Poder Legislativo, yue tenho procurado hon
rar como Senador, e a esta Casa, que tenho feito um grande 
esforço para honrar a sua Presidência .. 

Portanto, peço ao Senador Beni Veras que assuma a 
Presidência, para que possa retribuir as atenções com que 
sempre me distinguiu o Sr. Ministro Sydney Sanches, Presi
dente do Suprel11O-'J:ribunal Federal, no instante em que S. 
Ex' vem"-IY~orrência de um imperativo constitucional, 
ao Senado da República. 

Se em qualquer outra situação era meu' dever recebê-lo, 
agora, mais do yue nunca, para que se cumpra, de maneira 
ainda mais dignificante, o preceito constitucional. 

Çonvido o nobre Senador Beni Veras, já que os demais 
Membros da Mesa, aqui presentes, vão receber o Ministro 
Sydney Sanches. Imediatamente retornarei a esta Presidência. 

o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni Véras, 
Suplente de Secretário. 

o SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mansueto de Lavor, para uma questão 
de ordem. 

o SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para uma 
questão do ordem.) - Sr. Presidente. A minha questão de 
ordem diz respeito ao disposto no inciso II, § 1" do art. 86, 
ou seja, instaurado o processo. o Presidente será afastado. 
E a questão de ordem é saber claramente se o processo foi 
011 não instaurado, porque. se o foi. eu terei que concordar 
com o eminente Senador José Paulo Bisol, de que o processo 
se instaura sob a Presidência do Presidente do Supremo Tribu
nal Federal;.se não o foi. é o momento de instaurá-lo. 

Creio que o que fizemos aqui hoje, aprovando o Parecer 
da Comissão Especial. foi um ato relativo ao processo de 
impeachment. Começam a pairar sobre a minha cabeça algu
mas dúvidas: sérá que não estamos praticando alguns atos 
processuais relativos ao impeachment sem ter a Presidência 
do Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal 
Federal? Ess; ap~ovação do Parecer do eminente Relator. 
Antonio Mariz, não diz respeito a esse processo? Essas dúvidas 
são naturais. pois se trata de um processo inédito na História 
do Congresso NacIonal, mas ~ preciso que venham à baila. 

Uma ve'z instaurado o processo. entreta!1to ..... a conseqiiencia 
primeira é o afastamento do Senhor Presidente da República 
do exercício do cargo. Se o processo foi instaurado j,\ a essa 
altura. a comunicação deveria estar atravessando a Praça dos 
Três Poderes e chegando ao Palácio do Planalto. 

Esse é o prob-lema. Não vemos por que protelar esse 
ato. Se realmente há posse, marcada para seg.unda-feira. do 
Presidente Itamar Franco. essa é outra questão. Assume provi
soriamente até segunda-feira o Presidente da Câmara dos De
putados, já que ';;ão po'de haver vácuo de poder. Essa é a 
questão! 

Quero apenas ressaltar ao eminente Senador José P:.Julo 
Bisol l que o PMDB não tem problema; o nosso Partido \'otou 
em peso pela licença do impeachment. na Câmara dos Depu
tados. e aqui está para cumprir o seu dever, de acordo com 
a consciência de cada um e com a orientação partidária. 

Sr. Presidente, esta é a questão de ordem: está ou não 
instaurado o processo? Se está, a essa altura. o Senhor Fernan
do Collor de Mello já deveria estar sendo afastado do exercício 
da Presidência da República. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Supiicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidentc.~ Srs. 
Senadores, ressalto a importância da decisão do Senado Fede
ral em tomar as medidas para instaurar o julgamento do Presi
dente Fernando Collor de Mello, que desonrou o mandato 
de Presidente da República, por crimes contra a probiJade 
administrativa. 

Também expresso a minha opinião a re~peito úa impor
tância de serem tomadas, urgentemente, as meúidas de citaç<1o 
do Presidente Fernando Collor de Mello. para qUe!. no esp:tço 
de tempo o mais breve possível, sej<lm cumpridas as rormali
dades legais. de tal maneira que seja afastado da Cadeira 
de Presidente e do Palácio do Planalto. in:;tauwndo-se o seu 
processo de julgamento sem maiores dl'longas. 

Estou de pleno acordo com o sentimento do Senador 
José Paulo Bisol, que reflete o da população brasileira. A 
generosidade, a combatividade, a dignidade dos jovens caras 
pintadas, de todos os trabalhadores, das mulheres, das donas
de-casa, de pessoas de todas as profissões, dos empresários 
que também se juntaram aos moços. enfim. de todos os ~cg
mentos da sociedade, ped.indo que este País seja passado a 
limpo, todos pedindo yue passemos a viver uma nova era: 
a da ética n~ política brasileira. 

Ora, o momento requer do Vice-Presidente Itamar Fran
co que S. Ex; esteja à altura desse anseio, o que significa 
não pedir prazo. até segunda-feira próxima. para 3ssumir o 
poder. Só mesmo se It3mar Franco ---' o que seria uma irr.:s
ponsabilidade - estivesse viajando ou fosse viaj3r é que se 
poderia cogitar de S. Ex" ficar três dias sem assumir o poder. 
Deveria, então, assumir o Presidente da Câmara dos D\.'pu
tados, o Deputado Ibsen Pinheiro. Todos sabemos. porem. 
que o' Vice-Presidente Itamar Fr3nco está a poucos inetros 
do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional. S. Ex" está 
em Brasília para a fonnação do -seu ministério. Se é normal 
que pairem dú-vidas sobre como preencher as vagas de um 
governo que envolve tanta complexidade. há que se levar 
em conta que há três meses o Vice-Presidente Itamar Franco 
tem pela frente a eventualidade do que ocorre no di;1 de 
hoje, e de um presidente responsável há que se e:,pcrar que 
tenha que decidir. S. Ex' pode perfeitamente assumir o Go-
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vemo sem ter todos os ministros titulares já escolhidos. emho
ra fosse melhor que já os tivesse. Tempo para pensar a respeito 
já teve. 

É importante que, aqui, os representantes de todos os 
partidos estejam a expressar o seu sentimento sobre essa ques
tão t<Ío importante, uma vez que o povo hrasileiro, o mesmo 
povo .que nas ruas festejou a decis<Ío da Câmara dos Deru
tados, que ganhou a admiraçüo dos brasileiros. que ganhou 
o resr.eito e admiração da imprensa mundial, merece satisfa
ção. E preciso que o Senado aja também à altura. 

Sr. Presidente, é importante que o Senado Federal cola
bore com o Presidente Mauro Benevides, com a Mesa Dire
'tora, no sentido de que esta decisão - a citaç<Ío do Senhor 
Presidente da Repúhlica - seja imediatamente \evada ao Pa
lácio do Planalto, ao Presidente Fernando Calor de Mello, 
de tal maneira que possa o Vice-Presidente Itamar Franco 
assumir a Presidência na data de hoje. 

Não há mais como esperar, como explicar ao povo brasi
leiro qualquer adiamento desse ato. Muito ohrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador M<Írio Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a figura 
que ocupa a Presidência da Mesa ocupa tamhém a Presidê'llcia 
eventual. Gostaria de falar ·ao Presidente efetivo; todavia, 
tendo em vista que S. Ex" est<Í ocupado em afazeres mais 
importantes, falarei a V. EX" Trata-se de algo que me surpreen
de; surpreendeu-me quando da passagem d6 processo na Câ
mara dos Deputados e, agora, quando da passagem do pro
cesso no Senado Federal. 

.Certamente todos sahiam, com bastante antecedência, 
quando o projeto chegaria à Cámara dos Deputados; todos 
s,lbiam a data em que seria votado e, portanto, a data em 
'.jue chegaria ao Senado Federal. Supus, portanto, que V. 
Ex' seria capaz de, no instante em que o processo aqui chegou, 
anunciar aos Membros da Casa o rito, a tramitação. as conse
qüências, o momento de cada passo do processo. No entanto, 
as sucessiva~ tentativas feitas por vários Senadores. no sentido 
de obter de V. Ex' uma explicação a respeito dos instantes 
em que os fatos aconteceriam - sem dúvida nenhuma, para 
a Nação, o mais fundamental dos fatos é saber em que instante 
o Presidente seria comunicado -, obtiveram respostas absolu
tamente protelatórias. 

Ainda agora, neste instante, inclusive depois de se ter 
votado a instauração do processo, ao ser perguntado pelo 
Senador Esperidião Amina, novamente V. Ex' tergiversou 
e não ofereceu à Casa - não só à Casa, à Nação, fundamen
talmente - uma perspectiva exata do instante em que isso 
vai acontecer. Isso é inteiramente inaceitável! 

Estamos sob pressão de notícias as mais extravagantes 
possíveis. O Senador José Richa, hoje pela manhã, concedeu 
entrevista a uma rádio, onde se lhe perguntava - ali havia 
um debate - se era verdade que o Senado Federal estava 
protelando a decisão e por que razão, já que as variáveis 
admitidas eram as mais estapafúrdias possíveis. 

Os jornais de hoje conjecturam notícias que vão desde 
a morosidade do SenadQ Federal até o limite de que o Presi
dente que sai e o Presidente que entra desejariam a protelação 
até segunda-feira. 

Quero deixar ahsolutamente consignada - não há ne
nhuma posição partidária, n<Ío tenho a pretensão de susten-

tá-Ia, é uma posição eminentemente pessoal - a minha pro
funda discordância em relação ao que se sucede. 

O que o Presidente acaha de nos dizer a respeito do 
andamento daqui para a frente refere-se à entrega da citação 
e do conseqüente afastamento amanhã, depois de amanhã, 
na próxima semana ... pois não há prazo fixado! 

A reunião da Mesa é um mero ato de assinatura de um 
documento: a Mesa não tem nenhuma deliberação a fazer. 

O Plenário deliberou; a Mesa tem uma tarefa executiva 
a realizar, o que poderia ser feito em 15 minutos. Isso é 
inaceitável! E se as razõeS são as apontadas, é mais inaceitável 
ainda! 

É incrível que esse processo tenha, após ter-se desenro
lado da forma que assistimos, um impasse desse tipo ou. pelo 
menos, um obstáculo. 

Fui Membro da Comissão, Sr. Presidente; cansei de escu
tar do povo: "Essa coisa não pode terminar em pizza"'! A 
tradução que consegui fazer dessa afirmativa é que o povo 
quer que, pelo menos uma vez na História, a crise nüo termine 
como terminam todas as crises do Brasil: por uma aliança 
entre membros da elite, de tal maneira que se ~alvam todos. 

Pela primeira vez, o povo pediu que agíssemos de maneira 
simples, clara, transparente, de acordo com a Constituição. 
de acordo com a Lei, sem rebuço, sem ódio, mas apurando 
a verdade. O povo pediu que cheg<Íssemos à verdade, cheg<Ís
semos ao fim do processo dentro das balizas, dos limites que 
a Constituição e a lei determinam. 

Não entendo, Sr. Presidente. Leio nos jornais que se 
adia a comunicaç<Ío em virtude da formação do ministério, 
que se adia por esta ou aquela razão, permitindo-se ilações 
como as que acabam de ser feitas a um de nós. Nenhum 
de nós sabe o que dizer à imprensa, aos meios de cOlllunicaçiio, 
ao povo! É absolutamente inaceit<Ível que este St'nado ainda 
esteja sem a convicção, sem a certeza e sem o conhecimento 
de quando vai acontecer o afastamento, como se o processo, 
daqui para frente, demandasse algum tipo de dificuldade 
que pudesse adiar o seu acontecimento. 

Não entendo, Sr. Presidente, não entendo que isso se 
faça assim! Não aceito! Quero deixar consignado o meu vee
mente protesto. Parece-me desprovido de lógica que isso ocor
ra dessa maneira; parece-me que este Senado tinha a obrigação 
- pura e simplesmente - de, admitido o processo, formular 
a comunicação com a presença do Presidente do Supremo, 
mas sem nenhuma delonga. 

A Constituição determina: instaurado o processo, imedia
tamente far-se-á a comunicação. E por quê? Porque uma Casa 
da expressão da Câmara dos Deputados admitiu o processo. 
Colocando-se em dúvida mor:J.lmente o comportamento do 
Presidente da República, é imperativo que Sua Excelência 
se afaste imediatamente. I\'las afastar-se imediatamente não 
é o resultado de um prazo negociado, não é o resultado das 
conseqüências ou da negociação das conseqüêncja~;; é o resul
tado dos fatos que a Câmara dos Deputados autorizou. em 
face de uma denúncia recebida. a formulação do processo. 

Instaurado o processo - diz a Constituiçio - o Presi
dente é comunicado imediatamente .. Não há nada que possa 
protelar esse fato, não há nada que possa transferir esse fato. 
não h<Í nenhuma negociação de natureza política. ou de qual
quer outra ordem, que possa induzir uma transfer~ncia. 

Pior do que isso, Sr. Presidente: é inaceitávd que discuta
mos sem sequer sabermos como explicar à opin5üo püh1ica 
o que é e quando é CJue o que foi determinado pela Consti
tuição vai acontecer. 
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Quero deixar lavrada a minha total discordância em rela
ção ao que está ocorrcnuo. Volto a insistir: trata-se da minha 
posição pessoal. Enquanto Senador. não tenho o direito de 
deixar pas~ar este instante sem formular a minha absoluta 
discordância. Pensei muito. Sr. Presidente. se deveria formu
lar o que estou dizendo. Parece-me tão óbvio, parece-me 
tão determinante, par<:ce-me tão inadiável, parece-me tão 
coercitivo o dispositivo constitucional, e ele decorre de uma 
lógica. O irmão do President<: fez uma denúncia, daí decorreu 
uma CPI. Ao finaL <:m funç;io do resultado da CPI foi formu
lada uma denúncia. A Câmara dos Deputados. por dois terços. 
aprovou a autorizaçáo para o processo e julgamento no Senado 
Federal. O Senado Federal. por meio da Comissão nomeada, 
declinou a instauração do processo, () Plen;irio acaba de apro
var essa mediua e n<lo há como haver protelações possíveis. 
Se elas decorrem de algum tipo de tentativa de ganhar tempo 
com o objetivo de alguma negociaçüo política, seja ela a mais 
legítima possíveL ainda assim, isso é inteiramente inaceitável. 
Mas mais inaceitável é que nós passamos por aqui tentando 
sucessivamente obter informações a respeito de como o pro
blema vai se desdobrar e sejamos sempre recebidos com infor
mações lacõnicas, protelatórias, sem que fique determinado 
para esta Casa o instante da decisão. 

Hoje à noite, Sr. Presidente, viajo para a minha terra 
e eu me pergunto o que direi a respeito. Por que é que o 
Senado Federal está constrangido a declinar imediatamente 
após a instauração do process~)? O Presidente da República 
está afastado do cargo'! Por que o Senado Federal nüo tomou 
essa providência? O que impede o Senado Federal de fazê-lo? 
Medidas burocdticas? Algum acordo de natureza política? 
Ou tná raz<lo quem perguntou ao Senador José Richa se 
nós pretendemos alguma ação contra o Vice-Presidente da 
República? 

Qualquer especulaçflO. neste instante, é válida, porque 
qualquer cidadão que se der ao trabalho de ler a Constituição 
- e que -leia com olhos de ver - há de chegar à conclusáo 
de que ll,tO há outro caminho a tomar que, uma vez instaurado 
o processo, a comunicaçiio deveria ser imediata. O grau do 
crime do qual o Presidente é acusado e, já agora, o grau 
do clima de que trata o processo instaurado é de tal ordem 
que ele pressupõe que para a análise, para a discussão etc, 
o afastamento tem que scr imediato. Eu náo entendo que 
não se faça assim e, sobretudo, eu não entendo a tergiversação 
através da qual o assunto que, desde o primeiro instante, 
tem sido submetido a sucessivas questões d<: ordem. Dá para 
contar o número de S<:nadores que, aqui, em várias oportuni
dades. dirigiram-se à Presidência, perguntando qual o desdo
bramento, qual o instante em que tal e qual fato aconteceria. 
Mas até agora, já o processo instaurado, ainda não conse
guimos ter resposta sobre o instante, o momento em que 
o Presidente será comunicado. De forma que, já sem a espe
rança de obter da Mesa uma resposta a esse respeito e com 
à, conclusão mais do que evidente. pela leitura sucessiva dos 
jornais e por esse processo protelatório, se isso tem a ver 
com negociações de natureza política, eu quero declinar a 
minha total disC"ordância, a minha total rejeição a esse tipo 
de conduta adotada pelo Senqdo. O final de um processo 
de enorme grandeza, de enorme maturidade, a característica 
deste momento histórico, Sr. Presidente, foi decorrência da 
profunda maturidade demonstrada por todos: foi maduro o 
comportamento da juventude.: foi extremamente maduro o' 
comportamento dos meios de comunicação: foi extremamente 
maduro o comportamento dos militares: foi ,extremamente 

maduro o comportamento deste Congresso. E incrível que, 
ao final do processo, tropecemos na nossa Casa e sejamo:> 
incapazes de fixar com certeza os rumos dos acontecimentos. 
Queira Deus que eu esteja exagerando na minha afirmatIva. 
e queira Deus que, mesmo sem merecer por parte da l'vlcsa. 
por parte da Presidência, o anúncio sobre a providência e 
a sua data, que ela ocorra deiltro dos parâmetros que a Consti
tuição fixa. 

Eu gostaria de ter que engolir as minhas palavras, mas 
eu gostaria mais de ser capaz de, como Senauor. modesto 
que seja, obter da Presidência da Mesa um esclarecimento 
e uma informação que julgo serem do meu direito. ;-.Ião tenho 
como exercer coerentemente o meu mandato sem poder dizçr 
à sociedade que tipo de atitude, não os Senadores qu'~ irâo 
votar, mas o Senado, enquanto instituição, tomará em face 
de um dispositivo constitucional que tem que obedecer. 

A idéia de que a reunião da Mesa é algum fato que 
pode levar a tremendas discussões, a Mesa não tem ne~se 
episódio outra função senão a executiva; a decisão de natur<:Z<l 
política, esta foi tomada por este Plenário há meia hora: pode
ria até ter sido tomada ontem - não foi - foi tomada hoje. 
Não há nenhuma razão para que se coloque o problema 'da 
reunião da Mesa como um pr~blema que exig<: equaciona
mento, demora, delongas etc. A Mesa cabe, pela assinatura 
dos seus membros, meramente ser a portadora de uma decis;lo 
que a coletividade chamada Senado lhe impõe. 

De forma, Sr. Presidente, que eu gostaria de estar errado. 
torço até para estar: não terei nenhum constrangimento <:111 
dizer que cu me precipitei em dizer isso. Mas, por outro 
lado, quero deixar, como cautela, consignada a minha posiç,io 
pessoal. Acho um absurdo a conduta. pior do que isso, acho 
um absurdo não sermos todos merecedores de esclarecimelltD~ 
mais transparentes, esclarecimentos mais objetivos, afin~d. 

não sermos portadores de informações que nos permitam 
falar à opinião com um grau de conhecimento, que as pessoas 
supõem que, como membros do Senado, tenhamos. 

Deixo consignado isto a V. Ex" São conceitos muito pes
soais, envolvem apenas a milll próprio, mas gostada de delx,lr 
consignado a V. Ex' a minha profunda, a minha total discor
dância, seja sobre comportamento geral, seja slIbre comporta
mento particular. P.arece-me absolutamenre aquém da minha 
expectativa e do meu direito a pouca informaçiio que a Mesa 
é capaz de me oferecer a respeito de um assunto que eu 
reputo de transcendência política e de enorme responsabi
lidade. 

A SRA. JÚNIA MARIS.E - Sr. Presidente, peço a pala
vra, para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra 
à nobre Senadora Júni,a Marise. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Para uma breve 
comunicaçüo. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. neste momento em que a Nação se revigora 
na sua esperança e na sua expectativa por uma verdadeira 
reconstrução deste País, baseada na ética. na dignidade e 
na austeridade, quero deixar consignada nos Anais do Senado 
a mensagem que o .Governador do Estado de Minas Gerais. 
Dr. Hélio Garcia, enviou ao Presidente Itamar Franco. em 
nome do povo mineiro e do Governo do Estado de Minas 
Gerais: 

"Manifesto a Vossa Excelência o anoio de l'vlin:ls 
e de seu Governador para que possa 'cumprir, com 
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serenidade e êxito. a grave missão constitucional a que 
a Nação o convoca. Vossa Excelência me conhece bem. 
Por isso. permita-me repdir o mesmo comportamento 
que tive com o último Presidente de Minas. o saudoso 
Dr. Tancredo Neves: apoio leal. sem reivindicação de 
cargos ou po~i<;ôes. Asseguro que terá minha solidarie
dade pessoal a qualquer nome minc:iro que Vossa Exce
lência escolher. Os assuntos de interesse do nosso Esta
do tratarei. como sempre tratei. junto aos órgãos com
petentes do Governo Federal ou diretamente com Vos
sa Excelência. 

Respeitosamente. 
Hélio Garcia - Governador do Estado de Minas 

Gerais". 

Sr. Presidente. ncsta breve comunicação e agradecemos 
também a gentileza do Sr. Governador em dar ciência aos 
reprcsentantes de Minas no Senado da República. da mensa
gem encaminhada. há poucos instantes. ao Presidente Itamar 
Franco. 

Queremos também ratificar esse mesmo sentimento. que 
une hoje todos os mineiros. na expectativa de vermos reacen
dcr essa esperança no futuro do no,so País. Lá em Minas 
Gerais, nas praças. em todos os municípios. d~sde a Capital 
até os grotlíes. a manikstação foi uma só. gritando pela liber
dadc deste País. mais uma vez. Uma liberdade sedimentada 
na cxpectativa de retomarmos à verdadeira reconstrução deste 
País. haseada no sentimento·, que é a própria História de 
Minas Gerais. da integridade da gestão da coisa pública e 
o sentimento da dignidade, da ética c da fé no futuro deste 
País. -

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidcnte. 

o SR.·PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra 
ao nohre Senador José Richa. . 

o SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs.-Sena
dores. a Mesa certamente já deve ter percebido a enorme 
apreensão e até mesmo a perplexidade com que a maioria 
dos Senadores está recebendo esta yuc está sendo interpretada 
como uma protelação do cumprimento de uma decisão. por 
parte do Senado Federal. E isso tem se prestado. Sr. Presi
dente. a muitas especulações. 

Hoje pela manhã. entre 9h30min e 10 horas. recebi de 
um radialista de Curitiba um teldoncma. Ele telefonava-me 
com a rádio no ar, dizendo que jü hü uma 'hora estavam 
debatendo - alguns líderes políticos. alguns líderes comuni
tários - a seguintc yuestão: Que o Senado estaria protelando 
a decisão de dar prosseguimento e cumprimento ao que a 
Câmara dos Deputados havia decidido. que seria a partir do 
instante em que o Senado toma"se conhecimento e exarasse 
a sua comunicação ao Presidc:nte. Sua Excel2ncia seria afasta
do. E que o Senado estaria protelando essa decisão porque 
estaria negociando com o Presidente Collor a paralisação do 
processo em troça da sua renúncia. 

Ora. Sr. Presiden te. essas e outras interpretações. as mais 
variadas. yu(: desde ontem à tarde cumc:çaram a circular pelo 
País. nos deixam a todos muito mal e náo correspondem à 
vontadc da maioria do .. Scn3.dores. 

Era esse o comentário que gostaria de fazer. dirigindo 
um 3.pelo à !\[esa do Scnado. para que d2 imediato cumpri
mento. 

A forma de tramitação dessa matéria está muito clara
mente definida na Constituição. na lei e no Regimento. Por
tanto. se a Comissão já foi instalada. ontem. já prolatou seu 
parecer. sendo este aprovado pelo Plenário do Senado. o 
normal. o óbvio seria que esta decisão fosse imediatamente 
cOlTIl:nicada ao Presidente Fernando Collor de Mello. e Sua 
Excelência. automaticamente, como manda a Constituição 
e a lei, seja afastado do cargo. 

Ora. Sr. Presidente. é possível- e esta é uma das inter
pretações que corre - que o Vice-Presidente Itamar Franco 
estaria desejando um pouco mais de tempo para tomar posse. 
em função da necessjdade de completar a escolha dos membros 
da sua equipe. Todos nós entendemos que. por razões éticas. 
o vice-Presidente Itamar Franco não cuidou da questão de 
montar sua equipe. enquanto a decisão não fosse tomada. 
na Câmara dos Deputados: que pela gravidade da responsa
bilidade de Sua Excelência. depois dessa decisão. tendo que 
assumir a Presidência. não tivesse condições de. em 24 horas. 
montar uma equipe. Isso é perfeitamente compreensível. Po
rém, mio cabe ao Senado protelar uma decisão em funç;io 
desse fato. o que me parece ser o mais razoüvel que esteja 
ocasionando este problema para a Mesa cumprir essa decisão. 
Ao Scnado não cabe tomar conhecimento deste tipo de proble
ma. cabe a destituição do Prcsidentc Collor e não a posse 
do Vice-Presidente Itamar. o que seria automático. Não cabe 
ao Senado decidir a esse respeito. 

Ora. se o Presidente ltarnar. em função do Senado. cum
prir a sua obrigação e a sua missão. afastando o Presi(!emc 
Collor. se Sua Excekncia se julgar sem condiçües política, 
e administrativas. ou de qualquer outra natureza. para as~umir 
imediatamente. ao Senado e ao Congre~so eabc:m respeitar 
o que diz a Constituição em relação à linha de SllCeSS;\o. Se; 
o Vice-Presidente não tiver condições de assumir imediata
mente. assume o Presidente da Câmara e o Vice-Presidente 
toma posse na hora quc ele julgar mais convenienh:: e pn:pa
rado para isso. O que o Senado não pode é permitir que 
o não cumprimento imediato da decisão de afastar o Presi
dente Collor coloque sob suspeição toda a Casa. cepois de 
um longo processo. feito de forma transparente. as reuniôes 
da CPI [oram transmitidas por rádios c televisões dI) Brasil 
intciro. dcpois da sessão da Cámara ter sido aquela extraor
dinüria manifestação de transparência. onde o povo pôde 
acompanhar, o que deve ocorrer na vida pública. de !úrma 
clara, o comportamento de cada um dos seus representantes. 

O Senado não pode deixar de acompanhar a mesma linha 
de transparência até o final. 

O Sr. Almir Gabriel- V. Ex· me permite um apane? 

O SR. JOSÉ RICHA - Concedo o aparte. com prazl'f. 

O Sr. Almir Gabriel - Senador José Richa. dentro ua 
;;nha de raciocínio de V. Ex". colocaria que. a considerar 
as dificuldaoes que a pGstura ética do futuro Presidente Itamar 
Franco tenha enfre.!ltado para montar a ~ua eLJuipe. o que 
é perfeitamente compreensível por todos nô~. não h:i nenhuma 
dificuldade em entender que para uma pessoa que n::ío se 
articulDu para a monra~em de sua eyuipe no mllll1ento de 
sua o~~unçâo. que t:k possa demorar um .. dois. trés. qU~ltro 
dias. Acho imeiramentc normal que nós. ljue temo,> u'na expe
ri2ncia pulítica razoüvel. possamos comprec:nckr éS'''' latI). 
Entretanto. isso não deve ser um fator protebtorio. A própria 
Nado bra,lleira compreenderia o Pre~iJenre Itamar assumir 
a p'residência com uma equipe incompleta. E pérteit~mH.:nte 
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mteligível. racional. sem nenhum problema. O mal é a perma
nência do Se. Collor na Presidência da República. Que mal 
faria um Ministro continuar até que o seu substituto fosse 
indicado? Ou, eventu,dmente, que m:.ll existiria de o ministro 
se afastar, se se considera~se impedido por razões de lealdade 
ao Se Collor de Mello, e o ministério fosse assumido pelo 
seu Secretário Executivo? No meu entender nem mesmo a 
hipókse de o Pre~idcnte aguardar montando a sua equipe 
e cnq lanto isso o Deputado Ihsen Pinheiro assumisse a Presi
dência da Repúhlica, nem essa hipót.::s.:: me parece razoáveL 
A hipótese absolutamente correta, no meu entendimento, é 
essa que está sendo posta por V. Ex', de o Senado se reunir, 
o Senado soh a presidência d) Presidente do Supremo, e 
decidir iniciar o processo. coml nicar ao Sr. Fernando Collor 
de !VieHo, como comunicar ao Se. Itamar Franco, e de assume 
a Presidência da República soh a presidência do Presidente 
do Supremo Trihunal Federal, reúne-se e decide iniciar o 
processo. Comunica, ent,lo, ao Sr. Fernando Collor de Mello, 
como comunic,t ao Vice-Presidente Itamar Franco, que assu
me a Presidência da Repúhlica, mc~mo que a equipe não 
esteja completamente montada. Até porque. insisto, os Minis
tros, ou s,io oorigados moralmente a permanecer, ou, se se 
considel:arem em condições obrigatórias de se afastarem, de
vem deixar os seus Secretários-Executivos nos Ministérios. 
A Nação inteira, com certeza aosoluta. compreenderia e daria 
mais respaldo ainda ao futuro Presidente Itamar Franco, pela 
sua correç,io, pela transparência das suas atitudes. O que 
vejo e fico me perguntando·é até que ponto não há outro 
prohlema colocado por aí'! O problema é que o Senhor Fer
nando Collor de Mello estaria esperando illguma falha no 
processo, dento do pn·)prio Senado Federal, para recorrer 
ao Supremo Trihun,tl h:deral. E, nesse caso, o Vice-Pre
sidente hamar Franco assumiria a Presidência e, logo em 
segui·da, pur uma liminar ou qualquer eoisa desse tipo: seria 
afastado por decisüo do Supremo Tribunal Federal. caso aqui 
se cometesse algum erro. Séria essa a hipótese que tamhém 
estaria na minha caoeça, o que acho que também é perfeita
mente superável na própria medida em que u Senado Federal 
pratique todos os atos (kntro da lei, dentro daquilo que está 
estabelecido e em conjunto com o próprio Supremo Trihunal 
Federal. N,lo creio que com a presença do Presidente Sidney 
Sanches aqui, éste Senadu Federal, com a competência que 
também tem, corneta enganos e erros t,lo grosseiros a ponto 
de permitir que o Senhor Fernando Collor de Mello entre 
com algum recurso. De maneira que estou inteiramente solidá
rio com o posicionamento de V. Ex', como também com 
os posicion<lmentos do Senador Mário Covas e do Senador 
José Pau;o ':,,01. no sentido de que nada, ahsolutamente nada, 
justifica que protelemos a decis3n de kvar <lO Senhor Fern"r.
do Collor ue Mello a notlllL",,:::é' do ~c:u ,-''-,c'stamer;lO da Presi
Jé,ncia da Repúhlica. 

O SR. JOSÉ RICHA - V. Ex' tem toda razão. I:u na", 
~inha .entrado na a\aliaç~io de todas as hipóteses possíveis, 
IllclUSIVe a hIpótese de o Vice-Presidente Itamar Franco assu
mir e manter o me~mo Ministério por mais LIns dois ou três 
di~s: ou, na hip,Sk,e ek havér con"lrangimento dos próprios 
ivllI1lstros, em rerm~lneCÇrc:m. os SLClctário-Gerais de cada 
Ministériu assumiriJm e responderiam pela Pasta, pelos atOs 
corriqueiros da Administração, com todas as conseqüências 
dessa responsabilidade, até que os substitutos sejam indicados 
para os cargos. 

Eu nelo quis entrar néssa avaliado e na amílisé de todas 
as hipóteses, mas V. Ex' tem razão. "Essa seria a mais lógica, 

a mais normaL Entretanto, estou imaginando, quando fiz refe
rência à possibilidade de o Vice-Presidente n<lO querer assu
mir, que assuma o Presidente da Câmara. A Constituiç<io 
define claramente a linha de sucessão: é o Presidente, o Vice
Presidente ç. no impedimento deste, o Presidente da Câmara. 

O Sr, Almir Gabriel -1\1as, no Caso, o Presidente Itamar 
teria que se afastar do Brasil. 

O SR_ JOSÉ RICHA - Mas não era essa a questão funda
mental que eu estava querendo focalizar. O qUe estou que
rendo ê impedir que haja especulações, porque, num determi
nado momento, e só neste momento, é que se está queorando 
a transparência de todo o processo. Todos acompanharam, 
no Brasil inteiro, a forma como esse processo teve início, 
teve andamento, desde a CPI até a decisão da Câmara. 

A Nação está perplexa, porque não está muito transpa
rente, é com o que está acontecendo no Senado, de ant.:ontem 
até agora, isto é que não est<Í claro. E é porque não est,í 
muito claro o que está acontecendo nas ültimas -1-8 horas no 
Senado é que se permite fazer enormes especulações. Ainda 
não li todos os jornais, mas, em alguns deles, há especulações 
as mais variadas, e nenhuma delas abonadora do que est<Í 
acontecendo no Senado. 

Pelo que ouvi de manifestações, n<io só nos microfones 
mas até nas conversas particulares, quase a unanimid:tde do 
Senado deseja que se dê cumprimento imediato a uma decisão 
jü tomada pela Cümara. Portanto, que se ponha um fim II 

essas especulações, Esse é o sentido da minha fala. fazer um 
apelo à Me:o.a Diretora <.los trabalhos para que dé seguimento 
irllediatamente a esse processo que já está em conuiçôcs de 
ser enviado ao Pre~iuente Collor, com seu conseqüente afasta
mento na hora em que receher a comunicação. 

O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Com prazer, nobre Senlldor. 

O Sr_ Esperidião Amin - Para n<io transformarmos o 
aparte em ,ligo mais longo do que o próprio discurso, só 
digo a V. Ex', em socorro dessa preocLlp:.lção, qUé é minh<i 
e certamente de quase todos os Senadores, que o que m;li'; 
vai desabonar o Senado nisso tudo é que não somos cap:lz<.:" 
de produzir uma explicaç;\o plausível, publicáveL púolica. des
sa procrastinação 11'1<: eqü ocorr<:ndo desde antt'ontern. l'Lv 
isso. estamos au:.orizalido todas as versões. Todas S:lO id<Íné';I:. 
quando nüo se oferece uma explicação. 01<10 ,e pode acusar 
de boateiro. fofoqueiro ou intrigante quem imagine uma hipó
tese para explicar essa c!ilataç,io de prazo. Não podemvs nem 
dizer que e l)1eolirosü, inventivo O~l maldoso, eSf'ecialmentc 
depois de um processo que ocorreu na C;im:lra dos Deputados 
sob a atellção de 100,1 ré da população brasileira. Quando. 
depois eles:,\.: processo, desse fato final da Cúm:lra, 'lu.:: foi 
a aprovaç50 do impeachment por 441 votos. chcg,!-,e ao anti
~';"1ax, é natural que se imagine que alguma coi,,:.l deve h~,\'er. 
Deve eStar havendo akum arreglo. deve .::star ,,~ndo feita 
alguma coisa à socapa. -Por ljue, ~derois de um proce"sll tão 
aherto e t,tO avassalador. t'ntrar-se num ponto mortc)'? E mrço
s? que haja alguma versãu desabonaóur:.l. cnl110 \'. Ex' cii~,e. 
E impossível pensar al~uma coisa que nos ahülle. Só pntle 
ser desahonador o fato cJusador desse retardament0. Por i"s() , 
e~tou. <.lesde ontem, investindo comra essa denwra_ c V. Ex· 
são testemunhas de que perguntei ao Pn:~jdente du Ca<l. 
hoje, quatro vezes quem assina. Quem :ts5tna. rei respondido. 
mas quando'? Não obtive respusta. Qu-:ro aréirté<i-~(). como 
espero fará o Senador Ronan Tito, que gL'ntilmente cedeu 
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a· sua vez para o meu aparte. e vai complementá-lo, certa
mente. de maneira muito mais brilhante. Estou concorrendo 
com V. Ex". com a sua preocupação e com o seu inconfor
mismo. porque não é isso que gostaria que fosse atribuído 
à instituição que integro. e o que est<i sendo atribuído à institui
ção que integro não pode ser bom. 

O SR. JOSÉ RICHA - V. Ex' tem toda razão e acompa
nhei. desde o primeiro instante. logo após a decisão da Câma
ra dos Deputados, a sua preocupação para que o Senado 
Federal desse curso imediato. com a mesma presteza. com 

a mesma rapidez com que a Câmara dos Deputados cumpriu 
a sua obrigação. 

Tamb0m concordo com V. Ex' que nós não podemos 
nem reclamar das diversas e mais variadas versões que estão-se 
criando a respeito dessa protelação ou dessa postergação. de 
uma decisão do Senado Federal. porque nós. realmente. 
estamos dando razões para o curso dessas especulações. É 
com isso que não me conformo. porque sinto que quase a 
unanimidade do Senado Fedt!ral - até mt!smo os que são 
contra o impeachmcnt. .. 

O Sr. Ronan Tito - São tão poucos. 

O SR. JOSÉ RICHA - Pois é. E, mesmo assim, aqui 
no Senado Federal, mesmo os que são contra o impeachment 
o fazem coin a melhor das boas intenções. É um ponto de 
vista divergente que respeito. Mas, mesmo esses gostariam 
de preservar a imagcm do Senado Federal. 

Por isso, acho que todos nós, unanim·cmente. estamos 
preocupados em dar cumprimcnto, com a presteza que a lei 
exige e com a rapidez que o rito estabelece, às decisões já 
tomadas, até agora, pela Câmara dos Deputados. 

O Sr~ Ronan Tito - Permite-me V. Ex" um aparte, nobre 
Senador José Richa? 

O SR. JOSÉ RICHA - Concedo o aparte ao Senador 
Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito-Nobre Senador José Richa, atrevi-me 
a solicitar um aparte neste momento em que já estamos em 
fase de prorrogação. Nüo estamos mais no tempo regular, 
não tivemos possibilidade de votar no período da manhã e 
votaremos à tarde. 

O SR. JOSÉ RICHA - Não, o parecer já foi votado. 
segundo informação da Mesa; e, tendo sido aprovado. espera
va-se que a Mesa imediatamente desse cumprimento ao rito. 
Mas, segundo a informação que obtivemos, esta ainda vai 
se reunir. Reunir-se para quê? À Mesa cabe apenas cumprir 
a decisão que o Plenário já tomou. A Mesa não pode modificar 
a decisão do Plenário. Então. se a decisão já foi tomada há 
álgumas horas por este Plenário, que ·aprovou o parecer da 
Comissão. cabe à Mesa cumprir. 

O Sr. Ronan Tito - Sim. Senador José Richa, estava 
fazendo uma preliminar antes de abordar uma outra questüo 
também importante. Sempre que precisamos votar algum as
sunto muito importante e que a imprensa arma seus ret1etores 
aqui. fica dificílimo a votação <.:fetivameme ocorra. V. Ex' 
denunciou uma coisa, o nobre Senador E~pçridião Amin de
nunciou outra, mas durante aquela sessão fui para meu gabi
nete. que é próximo do plenário, escutar o que se dizia aqui 
e tamb~m para tentar fazer algo lá. Meu Deus, numa se~são 
dessas. o que se deveria fazer'! Colocar em votação. Há ques-

tão de ordem? Resolve-se a questão de ordem e se coloque 
em votação a matéria. Mas é um momento extraordinário 
para o brilhareco! Ent<io também temos que fazer o nOS50 

mea culpa, o Plt!nário como um todo. Naquele momento. 
o Senador Esperidião Amin e eu brincávamos com um colega 
com quem temos bastante intimidade: ··V. Ex·' e~tá obstruCn
do". O Brasil está todo parado. todo parado! Ninguém toma 
uma atitude! A desculpa de que se deve compor o )"linistériL1. 
agora. não é válida. Como é que o Vice-Presidente da Repú
blica Itantar Franco toma possc? Como tem tomado posse. 
todas as vezes. na intt!rinidade! O Senado não disse da vacàn
cia do poder para"que S. EX" assuma definitivamente. Ent<io 
penso que estamos numa discussão tremenda do sexo dos 
anjos. S. Ex" tem que tomar posse. imediatamente. como 
já o fez diversas vezes. Ninguém precisa ensinar-lhe como 

deve ser. Tantas vezes o Pre~idente da Repüblica ~e ausentOl! 
do País, quantas o Vice já tomou posse. E S. Ex" tomará 
posse desta vez da mesma forma como o fez das outras vezes: 
interinamente! S. Ex" quer mudar o Ministério·! Poderá faze
lo, mas deve ser depois das eleições. Tudo bem! Mas por 
que não toma posse agora e muda o Ministt5rio na segunda
feira? Temos aí os secretários-gerais dos Mini~lério;. Vou 
é do agrado de V. Ex" do me-u e do Senador Esperiddo 
Amin. que é a questão do parlamt!ntarismo. No parlamen
tarismo. temos o ministro político. mas temos ali o secret:í
rio-geral que é um ministro t0cnico. um burocrata que toca 
o ministério na interinidade, na hora em que for preciso. 
Mas, aqui, por exemplo, no Ministério mais complexo ljue 
é o da Economia, temos o Dr. Luiz Antônio. ljUl' é o Secretá
rio-Gerai; por que não poderia comandar o !l.íinistério ate 
segunda-feira? Quantas vezes o Ministro Marcílio esteve no 
exterior, até por 30 dias. e o Ministério n<lo leve problemas 
de continuidade. Então é isso, é uma autocrítica de nllSSO 
Plenário. Em sessôes importantes desse tipo deve-se cstabt:
lecer logo: há quorum? Há! Então. vamos it votaç<io. l\las 
aí começam as discussões. as questões de ordem, o Presidente 
responde, decide e acabou. Vamos fazer nossos brilhantes 
discursos depois. Agradeço a V. Ex' 

O SR, JOSÉ RICHA - Concordo. V. Ex·' sabe disso; 
até já conversamos a esse respeito. Muitas ve7es. o Plcn;írio 
est<i apto a tomar a decisão mas os discursos tornam conta 
- sou avesso a isso. quase nem tenho falado - e acho 'lUC 

quando a questão está madura, já suficit!ntem-~nte discutida 
e debatida, não há raz<io para protelações. Mas V. Ex' diz 
bem: às vezes os ret1etores empanam um pouco o raciocJnio 
e o bom-senso de alguns e. por isso. as scssões se prolongar'1 
um pouco mais que o desejado. 

Mas nem é isso o que atrapalha. Na \'crcbdc, estava-~(' 
querendo mesmo protelar. E isto. a meu ver. é muito grave. 
Porque. veja bem V. Ex·', estou preocupado, desde o ic1íci,) 
desse processo, com a boa marcha da Admini~traçáo Pühlic:l 
Federal. Se desde o início. eu já entendia que um presidem·:: 
sob suspeição. que estava sendo investigado. teria problcm~b 
para tomar decisões administrativas, imagine agura qut: a Ci
mara dos Deputados já autorizou o impeachment; a p .. lft,r 
desse momento. pela ConSTituição. ele jü cq:í pratícamC!:l;; 
destituído e estamos prOldando sua ~aída. Então. a mi';;" 
preocupação "e redobra. AfinaL o País n;lo está vivendo nU;:1 

mar de rosas: o País está eo!!olfado em im"n,~l:; úil;c.:uldaJ,.::": 
econõmicas, sociais. administrativas, de toda a natura:.!. E,;
tão não podt! mais viver um dia, não pode m::lÍs viver Ui:"'J 

hora, um minuto sequer sem que haja uma aç~io '·lg0 r "'.1 
no sentido de estancar essa crise política_ 
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o Sr. Almir Gabriel- Permite-me um novo aparte, Sena
dor José Richa? 

o SR. JOSÉ RICHA - Ouço V. Ex~ 

o Sr. Alniir Gabriel - O aparte é o seguinte. Creio 
que o que está nos levando a aceitar o processo que veio 
da Càmara é exatamente o fato de o mal decoro ou o mal 
comportamento do Presidente não fazer bem ao País. Então 
um minuto a mais é ruim. pela simbologia que a Presidência 
da República tem. Porque na medida em que ela simboliza 
'- Nação. simboliza o Estado. na medida em que uma pessoa 

não tem uecoro se mantém mais um minuto. dois minutos. 
minulO~. dez horas. como fica a situação do País? Penso 

0iJC a éluest;ío moral. a questão ética é muito importante e, 
::lO meu entender. envolve tudo que é a raiz do seu pronuncia
mento. Quer dizer. precisamos decidir essa questão. E a socie
dade brasileira comprcenderá com toda a tranqüilidade. e 
a classe política tcrá obrigaç<'io de compreender. justificar. 
explicar e criar todas as facilidades para que essa transição 
seja feita sem traumas para o País. 

o SR. JOSÉ RICHA - Perfeito. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA - Pois não, Senador. 

o Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador, eu também 
não gostaria de ocupar a tribuna; de modo que aproveito 
o discurso de V. Ex' para dizer que todos nós pensamos do 
mesmo modo. Veja V. Ex' que o Jornal de Brasília de hoje 
diz que o Presidente da República assinou decreto que revoga 
um decrcto anterior e libera muitas verbas. Quer dizer: o 
Presidentc não sc sente, moralmente. afastado da Presidência; 
juridicamente ele não está. mas moralmente não poderia mais 
administrar. para não criar problemas ao seu substituto. Por 
ocatro lado. o jornal também diz que foi fixada a posse do 
Presidente Itamar Franco. para segunda-feira. A Câmara cum-

o seu dever; o Senado também já formou uma Comissão, 
" Comissão elegeu o Presidente e o Relator, o Plenário apro
vou o parecer. De modo que nós até agora cumprimos o 
nosso papel; e- o que a Nação reclama é, justamente, isto: 
que não haja solução de continuidade. que a citação seja 
feita imediatamente. Se alguns juristas dizem que esse despa
cho deve ser prolatado pelo Presidente do Sen!ldo, e se outros 
dizem que deve ser assinado pelo Presidente do Supremo, 
então, que os dois o assinem. Esta é uma questão processual 
que pode ser superada facilmente. O Presidente do Supremo, 
neste momento. está aqui, e esperamos que. diante do pronun
ciamento do Plenário do Senado que se seguiu ao pronuncia
ménto do Plenário da Càmara, se faça, com a maior brevidade 
possível. cssa citação; o processo será assim instaurado, e 
() Presidente da República ficará afastado do cargo. Se o novo 
1P~::sidente da República não quiser assumir hoje ou amanhã 
cu segunda-feira. também respeitamos o pensamento de S. 
Ex': e os Ministros ficarão aguardando os seus substitutos. 
E);; enodo que V" Ex' está certo. os colegas que se pronun
ciaram também. E necessário instaurar esse processo superar 
dificuldades: os homens públicos. nesta hora. precisam ficar. 
à altura do idealismo e das grandes aspirações do povo brasi
leiro. Que se constitua o novo Governo e que se assegure 
ao Presidente Collor todos os direitos para, plenamente, de-

fender-se nesta Casa. se Sua Excelência Jambém não quiser 
usar do seu direito de renúncia. 

o SR. JOSÉ RICHA - Perfeito; V. Ex' tem toda raz<'io. 
Os dois pontos principais que V. Ex· focaliza no seu aparte 
têm perfeito cabimento; porque se de um lado há uma preocu
pação em se cumprir o rito - se é o Presidente do Senado. 
se é o Presidente do Supremo Tribunal Federal. quem assin:1. 
ou se ambos - tudo is~o já se estava prevendo há muitos 
dias; não é possível que na hora de dar cumprimento ú decisão 
de afastar o Presidente da República se fique discutindo quem 
deve assinar a comunicação ao Presidente Fernando Collor; 
isto é incompreensível. 

E, por outro lado, também, dentro do seu aparte. a preo
cupação que manifesta com a boa marcha da administração 
é exatamente o ponto principal. Eu, até, j~í havia mencionauo 
que a minha preocupação com a boa marcha da administração 
já vem desde a instalação da CPI. Num primeiro instante 
até cheouei a duvidar da necessidade da instauração da CPI; 
apenas ~oncordei com ela depois que o irmão do Presidente 
denunciou que havia o envolvimento de Sua Excelência. A 
partir deste fato. considerei que o Congresso Nacional teria 
que instaurar uma CPI. 

Por que tive esse tipo de preocupação? Porque sei que 
durante um processo em que o Presidente é suspeito. está 
sendo verificado, averiguado, há prejuízos administrativos. 
e num País que está numa situação extremamente difícil como 
o Brasil, não se pode dar ao luxo de criar. ainda que politica
mente, mais dificuldades para a boa marcha da administraçáo. 

Então, se eu já manifestava tal preocupação desde o prp
cesso de julgamento do Presidente, da verificaç<'io pela CPI. 
imagine agora que Sua Excelência já está destituído pela Câ 
mara. 

Agora já não é uma questão de dias. A cada minuto 
que protelarmos o cumprimento da decisão de afastar o Presi
dente, o Brasil estará perdendo. 

Fico muito à vontade para renovar este meu apelo à 
Mesa do Senado - neste instante presidida por V. Ex". mAI 
companheiro de partido; uma figura que admiro profunda
mente - porque sinto quase a unanimidade dos meus compa
nheiros igualmente preocupados e perplexos, para que se faça 
porta-voz junto aos demais membros da Mesa Dijt;!wra dessa 
nossa preocupação e que se dê cumprimento imediato a uma 
decisão que já está tomada e não pode ser protelada por 
filigranas. Não tem sentido que a esta altura ainda perslsta 
alguma dúvida de como será cumprida essa formalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Senador José Ri
cha,faremos chegar à Mesa o apelo de V. Ex' 

Nos termos do disposto no art. 174 do Regimento Interno. 
a Presidência dispensa o período correspondente à Ordem 
do Dia das sessões ordinárias de hoje e dos próximos dias 
2 e 5. 

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrrada 
a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 4 minutos.) 
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Ata da 19Sa Sessão, em 10 de outubro de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos De'Carli e Valmir Campelo 

ÀS 14 HORAS F. 30 MINlTfOS, ACHAM-SE PRE
SEN"mS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre C.asla - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Beni Veras - C..arlos De' 
C.arli - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de C..ar
valho - C.outinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dirceu Carneiro 
- FAuardo Suplicy - Elcio Álvares - Enéas Faria - F..speri
di::l.o Amin - Fernando Ilenrique Cardoso - Francisco Rol
lemberg - Gerson C.amata - I lugo Napoleão - llumberto 
Lucena - lIam Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Pas
sarinho - João Calmon - João França - JoãO Roeha - Josa
phat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - José Paulo 
Bisol - José Richa - José Sarney - Júlio Campos - Júnia 
Marise - Jutahy Magalhaes - l.evy Dias - l.ourival Baptista 
- I.ucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de I.avor -
Márcio I..acerda - Marco Maciel - Mário Cova .. - Marluce 
Pinto - Maurfcio C..orrêa - Mauro Benevides - Meira Filho 
- Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Ney Maranhao - Ono
fre Quinan - Pedro Simon - Ronan Tito - Valmir Campelo 
- Wilson Martins. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O ~r. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N- 303, DE 1992 
Da Comissão Diretora 

Redação final do projeto de Decreto Legislativo 
n· 65, de 1992 (n- 78, de 1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n" 65, de 1992 (n~ 78, de 1991, na 
Casa de Origem), que aprova o texto de Protocolo de Emenda 
ao art. 50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
concluído em Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

Sala de Reuniões da Comissão, F de outubro de 1992. 
- Mauro Benevides Presidente 

Marcro' Lacerda - Carlos De'Carli Relator Alexandre 
Costa. 

ANEXO AO PARECER N- 303, DE 1992 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n· 65, de 1992 (n" 78, de 1991, na Casa de origem). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu 
, Presidente do Senado Federal, nos termos do 

art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N- , DE 1992 

Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao art. 
50 (a) dsa Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 
concluido em Chicago, em 7 de dezembro de 1944. 

Art. 1~. É aprovado o texto do Protocolo de Emenda 
ao art. 50(a) da Convenção Aviação Civillntemacional con
cluído em Chicago, em 7 de dezembro de 194-+, adotado em 
Montreal em 26 de outubro de 1990. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
referido Protocolo de Emenda, hem como quai'quer ajustes 
complementares que, nos termos do art. 49, inciso r da Consti
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos oravosos 
ao patrimônio nacional. <> 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

o SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai a publicação. 

O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) -. Desejo co
municar aos Srs. Senadores que. há poucos instantes. em reu
nião da Mesa Diretora do Senado Federal. a qual esteve pre
sente S. Ex' o Sr. Ministro Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, foram adotadas todas as providencias de natureza 
legal. para que se cumprisse a decisão do Senado Federal. 
expressada na aprovação, ocorrida na manhã de hoje, do 
parecer da Comissão Especial eleita para conduzir o processo 
por crime de responsabilidade do Senhor Presidente da Reptí
blica. 

O Sr. Ministro Sydney Sanches, por força de dispositivo 
legal, assumiu a presidencia do processo e haver';; Je condu· 
zi-Io até o seu término. já que é assim que preceituam a 
Constituição. a Lei n° 1.079 e o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Desejo comunicar aos Srs. Senadores e ao próprio povo 
brasileiro que o Senhor Presidente da República. em razão 
da decisão do Senado Federal. receberá. firmada pelo Ministro 
Sydn~y Sanches, Presidente do proce~so. e por mim, Presi
dente do Senado. às 10 horas da manhã. no Palácio do Pla
nalto. através do Senador Dirceu Carneiro, acompanhado de 
dois dos seus colegas desta Casa, a notificação. em funç:to 
da qual ocorrerá o seu afastamento das funções do cargo 
de Presidente da República. 

Simultaneam~nte. far-~e-á a comunicação ao Sr. Vice
Presidente da República, o ex-Senador Itamar Franco. para 
que S. Ex' se invista. imediatamente. na Presidência da Repú
blica. a fim de que não ocorra a vacância do cargo de Primeiro 
mandatário do País. 

Toda a processualística foi adotada dentro de. um rot(!Íro 
estabelecido pelo Ministro SYdney Sanches. Realmente. o rilo 
procedimcnt~1. que me vinh; sendo reclamado insisteniem('n-
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te, foi estabelecido por S. Ex" o Sr. Ministro. tendo a Mesa 
aprovado-o sem nenhuma discrepância. 

Portanto. neste instante. comunico oficialmente ao Sena
do Feder::.! e ao próprio povo hra;;ileiro que. amanhã. às lOh 
da'roanhã. o Senhor Presidente da Repúhlica. Fernando Af
fons'o Collor de Mello. estará recebendo a notificação que 
o afastará do exercício do cargo pelo espaço de kmpo de 
até 180 dias, Ao mesmo tempo. o Vice-Presidente. Itamar 
Franco. investir-se-á das elevadas funções de Presidente da 
República. 

Era a comunicação que me senti no dever de transmitir 
neste instante aos meus ilustres companheiros do Senado Fe
d.era! e. ao mesmo tempo. fazer chegar a informaç:io a todo 
o povo brasileiro. que acompanha atentamente a tramitação 
desse rumoroso processo, que se originou no âmbito da Câma
ra dos Deputados. e cujas peças. ontem. às l1h. em solenidade 
realizada no Salão Negro, me foram entregues pelo Presidente 
da Câmara dos Deputados. ilustre Deputado Ibsen Pinheiro. 

O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente, peço a pala
vra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Líder Odacir Soares. 

OSR. ODACIR SOARES (PFL-RO. p, ra um esclareci
mento, Sem ,revisão do orador.) - Sr. Prcsi( ente. eu queria 
apenas indagar de V. Ex' se o Plenário do Scn Ido pode tomar 
conhecimento do rito estabelecido pelo Presidente do Supre
mo Tribunal Federal. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid< s) - Nobre Líder 
Odacir Soares. farei chegar não apenas a V. Ex'. mas a todos 
os Srs. Senadon:s. o rito que sofreu algu.nas alterações na 
discussão estabelecida entre o Presidente )ydney Sanches e 
todos nós; integrantes da Mesa Diretora. Acre« liro que. dentro 
de mais 40mi n. esse trabalho dever;í ser distr :ollÍdo n,io apenas 
aos membros da comissão - c V. Ex' ::: •. 1 deles - mas 
igualmente a todos os demais 80 Srs. Senadores, para que, 
realmente. fique absolutamente conhecida a ritualística a ser 
seguida na apreciação desse 'processo. 

O SR. ODACIR SOARES - Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Líder. ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como Líder, 
concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Se Presidente Mauro Benevides. como testemunha que fui 
do diálogo há pouco havido entre V. Ex', o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. o Vice-Presidente Itamar Franco. 
os membros da Mesa e diversos líderes e senadores, no ~abi
nete de V. Ex'. gostaria de registrar a importância da decisão 
tomada. bem como a posição de V. Ex' e a dos demais senado
res. quando expressaram ao .Vice-Presidente Itamar Franco 
o sentimento que tomou conta do Senado Federal no dia 
de ontem. quando todos nós. avaliando o sentimento da P')PU
lação brasikira. observamos que. diante das manifestações 
havidas em todas as cidades brasileiras, diante da vontade 
do povo bra~ileiro. que festejou e acompanhou de perto a 
decisão da Câmara dos Deputados que. por 4-1.1 votos favorá
veis de um total de 503. se decidiuyela tra.mitação do processo 

de impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. 
não poderia o Senado Federal estar adiando por dias a decisão 
de citar o Presidente da República. notificando-o de que está 
sob indiciamento. 

O Vice-Presidente Itamar Franco foi respeitado na sua 
informação. relativamente de que não tem ainda um Minis
tério. o que é bastante natural e até evidencia o respeito 
que S. Ex' teve por todo o processo. Não poderia S. Ex' 
ter formado o seu governo enquanto estava tramitando a deci
são na Câmara dos Deputados. Obviamente. compor um Go
verno, com todo o seu Ministério. é decisâo de grande comple
xidade. Imaginaria o Vice-Presidente que, se houvesse um 
pouco mais de tempo, até segunda-feira. poderia. quem sabe. 
ponderar melhor. conversar com todas as lideranças políticas. 
ouvir sugestões. 

Ponderou. também. o Vice-Presidente que. amanhã. nos 
mercados, poderia haver repercussão. Entretanto. repercus
são de que natureza haveria se adiássemos para a próxima 
segunda-feira a entrega da notificação? 

Argumentaram alguns, - inclusive, fizeram chegar isso 
ao Vice-Presidente Itamar Franco - que a designação de 
Ministros na data de amanhã poderia. de alguma forma. in
fluenciar as eleições municipais que se realizarão sábado. 

Sobre esse ponto. eu, que sou candidato a prefeito da 
cidade de São Paulo. tenho convicção de que, de man'eira 
alguma, poderíamos estar adiando a decisão e a responsa
bilidade do Senado em citar o Presidente da República, por 
causa de eventual repercussão sobre as eleições municipais 
ou por causa da nomeação de Ministros A. B ou C. Isso 
é da natureza. Tantos fatos políticos poderão afetar as eleições 
municipais! Inclusive. hoje. a última pesquisa realizada pela 
Datafolha traz uma informação altamente positiva para mim. 
de um crescimento de três pontos nas pesquisas de opinião, 
com as outras forças mais afins. todas crescendo. em contra
partida à queda de seis pontos do candidato dó PDS, que 
estava à frente. Tudo isso mostra que haverá. quase inevitavel
mente. um segundo turno nas eleições, do qual participarei. 
Portanto, tenho a consciência tranqüila de que qualquer desig
nação de ministros, amanhã, não irá prejudicar o resultado 
eleitoral da eleiçã0 na cidade mais importante do Brasil; mais 
relevante do que isso é a inauguração do novo Governo. 

Diante das diversas ponderações. finalmente chegou-se 
a uma decisão de bom-senso: o Ministro Célio Borja. da J usti
ça, também ponderou a importãncia de se dar tempo ao Presi
dente Fernando Collor de Mello para exonerar os seus Minis
tros, que, por sua vez, não abandonarão os seus postos até 
que cheguem os seus substitutos. 

Será que às lOh de amanhã, havendo a citação do Presi
dente, e automaticamente a posse do Vice-Presidente, isto 
representará uma informação que poderá repercutir de manei
ra negativa no mercado financeiro. nas Bolsas'? Ora, tenho 
certeza de que só poderá repercutir ou de maneira neutra. 
ou positiva. porque - é interessante observar isto - a própria 
deCisão da Câmara dos Deputados. de 441 votos em favor 
da tramitação do processo de impeac,hment. teve repercussõe:; 
positivas na economia e no mercado. Quem sabe. amanhã. 
o Presidente que assume. Itamar Franco. já estará colocando 
um novo pacote de medidas que vai ter enorm..:: repercussáo'.? 
Não é esta a expectativa: a expectativa é de que haja normaii
dade. e de que. até segunda-feira. já estará sendo ~onhecida, 
pelos brasileir.os em especial. a composição do minisrério eco
nômico. 
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o Sr. Odacir Soares - V. Ex' me permite um aparte, 
Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Com muita honra, Sena
dor Odacir Soar~s. 

O Sr. Odacir Soares - V. Ex", que está participando 
das negociações do novo Ministério, poderia nos tranqüilizar 
e ao País sobre isso? V. Ex" já sabe quem são os ministros: 
já sabe qu~m são os funcionários do primeiro, do se~undo 
e do terceiro escalão: sabt.: qu~m será o pr~sidente do Banco 
Central, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários. 
V. Ex' é uma pessoa que está, neste momt.:nto, autorizada 
a tranqüilizar o País, porque, inclusive, o Partido de V. Ex' 
vai participar do Governo. Portanto, seria importante para 
nós essa palavra de V. Ex', pelo respeito que lhe devotamos. 

O Sr. Valmir Campelo - V. Ex' me permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Se for para complementar
o aparte anterior, sim, para n,10 prejudicar a resposta à obser
vação do nobre Senador Odacir Soan;s. 

O Sr. Odacir Soares - Eu gostaria apenas de ser infor
mado. 

O SR. EDUARDO SUPLlCY - Vou responder. Parece 
que o Senador Valmir Campelo tem uma pergunta que com
plementa o aparte do Senador Odacir Soares. 

O Sr. Valmir Campelo - Senador. durante toda a trami
tação do processo da CPI, tive oportunidade ·de fazer algumas 
críticas com rclaç;ío à posiç~ío de alguns membros que divulga
vam, às vezes antecipada e prematuramente, fatos até inespe
rados. Fiz, também, algumas colocaçlies, criticando o posicio
namento de certos parlamcntares. n~io só membros efetivos 
e suplentt;s da CPI, como at~ mesmo outros que sequer perten
ciam à CPI, mas que, sendo candidatos a prefeitura~ munici
pais, iam à CPI para acompanhar o desenrolar dos trabalhos 
ali realizados. Eu não poderia, contudo, até mesmo por uma 
questão de justiça, Senador Eduardo Suplicy, deixar de enalte
cer, no dia de hoje, a pessoa de V. Ex', que é candidato 
à prefeitura mais importante do País. Às vésperas das eleições, 
V. Ex' se encontra aqui. no Senado Federal, acompanhando 
pari passu o desenrolar de um projeto bem maior do que 
qualquer projeto de prefeitura, porque é o projeto do Brasil, 
do futuro do no~so País, que toda a Naç:i.o está acompanhando. 
Muitos candidatos, até mesmo aqueles que não são parlamen
tares, mas que aqui estiveram há uns três ou quatro dias, 
já retornanlIl1 às suas bases na busca de votos. Vejo, porém, 
desde ontem, que V. Ex" continua conosco, participando dos 
trabalhos e acompanhando, aqui no Senado Federal, o desen
rolar dos fatos. Faço, portanto, justiça a V. Ex" Estamos mu
dando este País. A partir de agora, estamos dando um exemplo 
--'- e V. Ex" também está - de como se faz política com 
grandeza. Acima dos interesses regionais e municip:iÍs, está 
um interesse maior. que é o interess~ do nosso Pais. V. Ex" 
está de parabéns pela sua atitudc, nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço, Senador Val
mir Campelu. pcla consideração e pdo respeno de V. Ex" 
demonstrou.' Vuu re;,ponder de: pronto ao Senadc)r Odacir 
Soares, ma, saiba. Senador Valmir Campelo. ljue, quando 
decidi partidp':.it ~a CPI. comuniquei à direção do meu Partido 
- isto foi por volta do mês de maio - que eu avaliava ser 
mais importante para o BrasiL no mom.::nto. a minha partici
pação na CPI. O~ uirigentes do meu Partido demonstraram 

preocupação com isto, pois, sendo candidato a prefeito. eu 
precisaria estar mais em São Paulo. Disse-lhes. enrão, que, 
entre os meus deveres de Senador. estava a tareb de kgi,,!,\r. 
de representar o povo, de fiscalizar o Executivo: e ljuc. tendo 
havido a necessidade de uma CPI para apurar deteL1linauos 
fatos, eu precisaria fazer parte disso. E houve compreen~:i.o 
por parte do meu Partido. 

Diversas vezes, no período entre maio e agosto. a direç;io 
do Partido disse-me que eu precisava fic:lr mais em São Paul(~. 
Minha resposta foi: Podem ficar seguros: se eu cumprir h~il1 
meu mandato de Senador. não haverá prejuizo. Nesta St'm::n:l. 
tive a felicidade de ouvir deles que, avaliando bem, chégar:nTI 
à conclusão de que eu precisava vir a Brasllía ésta sem:un 
e cumprir minha responsabilidade de pariamentar: Pode ir 
lá que nós cuidaremos da campanha em São Paulo. Se y,xê 
estiver ausente das decisões do Senado nesta semana- o cen
tro de decisões passou da Câmara para o Senado de tl:r~'a 
para quarta-feira - "será uma falha grave". Hoje sinto que:. 
no final da tarde, já decidida a questüo com a votação havida 
pela manhü, poderei voltar para São Paulo e fazer a campanh:l. 

Respondendo, agora, ao prezado Sénador Odacir Soares. 
gostaria de lhe dizer que sei mais a respeito do gove:fIlO muni
cipal que vou constituir a partir de: Iv de janeiro do que do 
Governo Itamar Franco. A posição do Partido dos Trah:t1ha
dores está sendo de respeito e consideraç:io relo Presidente: 
que vai assumir: formularemos sugestõt's e: diretrizes a nível 
de Congresso Nacional. mas não participaremos propriamente 
do Go';erno. Posso até lhe dizer. nobre Senador. que entre 
nós. do Partido dos Trabalhadores. c'm no>sas convc'fS;!S e 
retlexães, alguns acham que. se porventura o Presidente ita
mar Fr,mco vier a indicar ai !rum nome do nosso Pa nido. n:!D 
deveríamos colocar obstáculos. Mas estou de acordo com a 
posição do Partido, que tE a mcsma que foi adotada éill reLl,'jo 
ao Presidente Fernando Collor de Mel"). e consistellte cum 
aquilo que propus a Sua Excelência, embora nUllca t('nha 
sido ouvido a respeito. 

Essa posição do Partido está baseada em lr~s pontos fun
damentais, apresentados ao Presidente Fernando Collor d" 
Mello, que se vai nesté momento, e que agora SCfvem para 
o Prcsidente Itamar Franco: I) que haja. desde o primeiro 
instante. um procedimento ético na política, deixando-se para 
trás. enterrados. as práticas de tráfico de influência, de corrup
ção, de fisiologismos, de clientelismo, dé decisõe' i!~;IdcLjl!ad;b 
que envolvam recursos públicos: 2) que se adote lima polfti;a 
de crescimento da economia, com a melhoria d" Ji\trihUl<;;iu 
da renda, como melhor forma de combater a intlação. deix;1I1-
do-se: de dar prioridade aos credorl~S internacionaIS. de forma 
a termos uma economia mais saud:ivd, que n;in (kixe: [ante" 
trabalhadores na rua da amargur;! do dcscmpr,"go: -") quc· 
se adotem medidas sociais que viscm a melhorar a, UlIldiCl);;S 
de vida daqueles que est:i.o na pobreza absolutél." ;,í se incillclll 
projetos como a reforma 3.grária e a refonna fisc;lÍ. em ql!e 
o Governo Itamar Franço poderia ;tdotar a inu\)(\u,::l') nu 
Brasil do Programa de Garantia dc Rc:nda ~1ínir:!:l. j;i arrc1-
vado pelo Sen-adõ e em tramitação na Cúmara ou, Déput~,J(.h 
São essas as sugestões que aqui encaminhamos. 

Gostaria de regbtrar. para concluir. Sr. PrL'iJ~nte. y clt: 

re~timente estou ha"tante contente com o resultaJl' de: h('·,é 
da pesquisa da D:;taioiha. t.jut: mnqra -uma ,:\,-,[[:-:j,.) muito 
positiva da minha canuicarura e d,\ colit:açao ?~I['i,i, '" J(J Pu, 0, 

em São Paulo. bem como o ert'scimenro da, n". :~je, J:~$ 
candidatos do PMDB e PSDB. Re~i"Tf:.) l;J.G;rCTi'· :i::': '.J C:::1·.1;
dato do PDS, a quem respeito, el~lbur;l lkk l::\ ;rj:l. c·'li'J 
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6'pontos percentuais. c a tendência e de cu estar no segundo 
turno. Então. sigo hoje feliz para São Paulo. 

Gostaria tamhém de agradecer a homenagem que me 
faz, hoje ,à tarde, a UNITEC - União dos Auditores Fiscais 
do Trihunal ele Contas da União - que me considerou uma 
das pessoas que zelaram pelo interesse público. Receheram 
a mesma designação o Ministro Fernando Gonçalves e o Pro
curador-Geral da Repúhlica. Aristides J unqueira. Sinto-me 
honrado com essa homena\!;em. 

Concluo o meu pronul;ciamento, Sr. Presidente, saudan
do a decisão do Senado e destacando a import~lncia de amanhã 
iniciarmos uma nova era no Brasil, urna era de ética na política 
brasileira. 

A Si"' Júnia Marise - V. Ex' me permite um aparte, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR_ EDUARDO SUPUCY - Com prazer, ouço V. 
Ex', nobre Senadora Júnia Marise. 

A Sr" Júnia Marise - V. Ex' está a poucas horas da 
disputa do pleito para a Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Como Colega de V. Ex' no Senado da Repúhlica. desejo-lhe 
felicidades. fazendo votos para que as urnas lhe façam justiça 
através do el~itorado de S:-IO Paulo. V. Ex' tem desempenhado 
o seu mandato com seriedade e. acima de tudo. voltado para 
os il1lere~ses do País. mostrando. atrav":s de seus atos e de 
seus pronunciamentos. o seu' desejo, identificado com o povo 
paulista c com o povo hrasileiro, de promover neste País 
a verdadeira reconstruç;io. através da ética. da dignidade e 
da auslt:ridade Ila gc:stão da coi~a pública, Tenho a certt:za 
de que, V. Ex". se vitorioso nas urnas. continuará dando. 
na administração da Prdeitura de São Paulo. o grande exem
plo que deu como Senador da República, na defesa da digni
dad(~ e da ética. 

O SR. EDUARDO SlfPLICY - Agradeço as palavras 
da Senadora Júnia Marise. Gostaria de dizer que tem sido 
para mim um aprendizado muito grande a convivência com 
meus colegas no Senado Federal. inclusive com V. Ex", porque 
esta é uma Casa onde se aprende muito. Aprende-se a conhe
cer e a respeitar a maneira como se conduz cada colega. Aqui 
temos pessoas com extraordinária viv~ncia. 

Nesses últimos dias. tanto no programa do PMDB. como 
no do PDS. houvi referências positivas a mim. De um lado, 
o Governador Fleury disse que sou um excelente Senador 
e que deveria permanecer no Senado Federal: de outro. o 
próprio Deputado e ex-Governador Paulo Salim Maluf diz: 
"O Senador Suplicy é um excelente senildor. e é melhor que 
ele fique por lá". segundo aqui disse o Líder do PDS, Senador 
~speridião Amin. como se um bom legislador - senador. depu
tado ou vereador - não tivesse exatamente no Legislativo 
a melhor escola para ir para o Executivo. ~ 

Pessoas mais experientes e que viveram mais - e incluo 
entre elas o Senador João Calmon e o Senador Chagas Rodri
gues - haverão de lembrar que houve momentos n'ã História 
do Brasil em ljue se dizia de lcgi,ladore~ de muitas legislaturas 
e candidatos ao Executi'vo q~e calvez não fossem ~t,lo bons 
neste Poder como eram no Le\!;islativn, Isso foi dito até de 
Tancredo N.::\'c~. quando eleIto governador e depois escolhido 
- se bem que por forma indireta no Colc::gio Eleitoral -
para Presidellte da Repúhlica. Eu era muito jovem. mas lem
bro que se dizia d<: Carios Lacerda - pessl)a que tinha uma 
ideologia muito diferente da minha - quando candidato a 
governador da Guanahara: "Como ek pode ser bom execu-

tivo? Ele é um legislador bom e combativo legislador. um 
bom deputado. isto sim; mas Governador?!" 

Tenho certeza de que o Legislativo é uma das melhores 
escolas para um bom executivo. porque aqui tratamos de toJos 
os assuntos e estamos sempre em c()nsonância com as manifes
tações populares. Além disso. temos que examinar hem os 
fatos na hora de fiscalizar o Executivo. na hora de apreciar 
os projetos de lei de nossos colegas ou do próprio Executivo. 

O Sr_ João Calmon - Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLlCY - Pois não, Senador. 

O Sr. João Calmon - Senador Eduardo Suplicy. além 
de agradecer a referência à minha idade provecta ... 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Foi um sinal de respeito. 
nobre Senador. 

O Sr. João Calmon - ... gostaria de aproveitar esta opor
tunidade para, pela décima vez. louvar o Partido a que V. 
Ex' pertence. pela iniciativa extremamente feliz dIC implantar 
em São Paulo, na Cidade de Cajamar. e em Belo HorizontlC. 
um instituto de formação política e sindic:ll. Há 20 :lllOS. Sell:l
dor Eduardo Suplicy. venho lutando nesta Casa pelo cumpri
mento da um artigo da Lei Orgúnica dos Partidos. aprovado 
por minha iniciativa. fruto de lima visita feita :i então Rt'nú· 
hlica Federal da Alemanha. criando em nO"Si) País. ao 1:~Jo 
de cada Partido, um instituto de formação política. Temos 
escolas de nível superior e de nível médio que formam prufis
sionais e técnicos em uma enorma variedade de atividauICs: 
mas náo temos desgraçadamente, apesar desse dispositivo k
gal, que é da mais alta sab-:doria. nos outros partidos. es>.c 
tipo de escola de formaç:io política. É verdade que os partidos 
mais ligados ao capitalismo. e mesmo o PT. mantêm funda
ções. que são conhecidas e que prestam alguns bons serviço,. 
Mas o nosso ohjetivo é igual ao do PT; apenas () PT conscguiu 
alcançar essa meta. dando um exemplo que lkvcria ser i:iliwJo 
por todas as demais agremiações política~. Eu sou um m,tll!,I
co. um obcecado pela causa da educaçüo. mas nao apena, 
da educação do povo. como também da educação da da,.~c 
política. Ainda onteontem. para evitar que se cn~errassc uma 
sessão por falta de quorum, foi-me solicitado que fal:l,~e. 

Lembrei. então. desse epistídio. que é. realmente. de impur
tância extraordinária. Nohre Senador Eduardo Suplicy. há 
poucas semanas. o Ibope divulgou uma pcsqui~a :.obre o Ímh'e 
de rejeição do Presidente Fernando Collor. que est:i p:lra 
transmitir amanhã a faixa presidencial ao Vice-Presidente Ita
mar Franco. Não estou hem certo se vai faze-lo. creio uue 
não. apenas o lugar dele vai ser ocupado pelo alUal Vice-r're
sidente Itamar Franco, O índice de rejciç~o dos Deputados 
e Senadores apareceu com uma diferença de apenas 5'~;' é'ln 

relação ao do Presidente da República. :'-i:l t::rima ekiej" 
para a Câmara. pouco mais de 70C,é dos Deputados não COlbt'
guiram a sua reeleição. DIC maneira que, abj Indo um paréntc';(: 
na sua brilhante exposiçüo de hoje. que t<lnttl honra a SUJ 

alta categoria de homem púhlieo. tomei a libcrlhde de inserir 
este aparte para' louvar o :-eu Partido e falcr um ardo aus 
demais para que sigam o exemplo inspirador do PT. Muit,.) 
obrigado. 

O SR. EDUARDO Sl.:PUCY - :-1L;iw 0bri~aJo. Sen"Jur 
João Calmon. ~ 

De fato. o Instituto Caiamar tem dado uma concnbuic:lo 
muito importante na fllrm,lcàn de qU:luws. t:!ntn na :ire':\ ..,!r:di, 
cal quanto na de dirigcllle do P,lnido. e ::,S,) tcm t1':\I:.1" 
resultados muito'positivos para o • .:ngrandc,:irn-:nro c :.l kr,:1:,-



Outubro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11 - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 8 777 

ção cívica de pessoas que estão junto ao Partido dos Traba
lhadores. 

Portanto, quanto a essa avaliação do Ibope sobre os políti
cos, tenho cer,eza de que a decisão da Câmara dos Deputados. 
sensível à decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Sydney Sanches. fortaleceu a instituição Congresso Nacional 
e a democracia. 

Muito obrigado. 

Duraflle o discurso do Sr. Eduardo Sllplicy, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dhleia, que é ocupada pelo Sr. Carlos DeCarli, 2" Vice
Presideme. 

. Durante o Discurso do Sr. Eduardo Sllplicy, o Sr. 
Carlos DeCarli, 2" Vicc-Presidente, deixa a cadeira da 
presidêllcia que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESmENTE (Valmir Campelo) -sobre a mesa, 
projdo dc lei que será lido pelo Sr. 1" Secret,írio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 143, DE 1992 

"Altera a Lei n° 7.682, de 2 de dezembro de 1988, 
veda li intermediação de instituições financeiras e segu
radoras no controle dó Seguro Habitacional e dá outras 
providências. " 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l° O art. 2" do Dccreto-Lei n~2.406, de 5 de janeiro 

de 1988"alterado pela Lei n° 7.682. de 2 de dezembro de 
1988, passa a vigorar acrescido do seguinte ~ 2~, transformado 
o atual parágrafo único em § 1°: 

"Art. 2° 

§ 2~ O Gestor do FCVS executará o serviço de 
controle operacional do seguro do Sistema Financeiro 
de Habitação, diretamente ou através do órgão encar
regado da Administração do referido Fundo, sendo 
vedada a intermediação de quaisquer outras institui· 
ções financeiras ou sociedades seguradoras no controle 
do Seguro Habitacional." 

Art. 2° O art. 6° do Decreto-Lei n~2.406, de 5 de janeiro 
de 1988, altc:ado pela Lei n° 7.682, de 2 de dezembro de 
1988, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 6° 

§ 1° Os recursos a que se refere o inciso IV deste 
artigo serão transferidos pelo IRB ao gestor do FCVS, 
mensalmente, nos primeiros 10 (dez) dias úteis do mês 
seguinte ao da competência. 

§ 2" Em caso de inobservância do disposto no 
parágrafo anterior. o Poder Executivo bloqueará as 
comas bancárias do IRB e responsabilizará a sua Dire
toria pelos prejuízos causados ao erário público e a 
terceirps." 

Art. 3° Os arts. 2" e 4·' da Lei n° 7.682, de 2 de dezembro 
de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2~ O Instituto de Resseguros do Brasil
IRB encaminhará ao gestor do Fundo de Compensação, 
de Variações Salariais - FCVS, mensalmente, a pres
tação de contas e as informações pertinentes ao com· 
portamento da relação entre as indenizações pagas e 
os prêmios recebidos em operações do Seguro Habita
cional do Sistema Financeiro de H Habitação." 

"Art. 4° O Ministério da Economia, Fazenda e 
Planejamento e o Ministério da Ação SociaL no âmbito 
de suas atribuições, expedirão no prazo de 30 l trinta) 
dias as instruções necessárias ao cumprimento do dis
posto nesta Lei. " 

Art. 4° O gestor do FCVS e o IRB. consoante instru
ções referidas no artigo anterior, procederuo ao acerto de 
contas do Seguro Habitacional relativos aos prêmios recebi· 
dos, às indenizações pagas e às respectivas provisões, a partlr 
de 16 de setembro de 1988. 

Parágrafo único. Fica vedado o repasse de recursos do 
FCVS para a cobertura do Seguro Habitacional até que seja 
realizado o acerto de contas referido neste artigo, ficando 
a vedação extensiva aos casos de inobservância dos demais 
dispositivos desta Lei. 

Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n9 7.682, de 2 de dezembro de 19~8, alterou o 
Decreto-Lei n° 2.406, de 5 de janciro de 1988, introduzindo 
modificações relevantes sobre o Fundo de Compensação de 
Variações Salariais e o Seguro Habitacional. 

Assim, se por um lado, os recursos do FCVS passaram 
a, inclusive, garantir o equihbrio do Seguro Habitacional no 
âmbito do SFH e a nível nacional, a parecIa a maior entre 
os prêmios recebidos e as indenizações pagas no Seguro Habi
tacionalpassou a constituir também uma das suas fontes de 
recursos. 

Como O Ministério da Economia, Fazenda e Planeja
mento é o gestor e a Caixa Econômica Federal a adminis
tradora do FCVS, torna·se desnecessária a interveniência de 
outras instituições no controle operacional do Seguro Habita
cional. Para evitarmos onerações adicionais, basta, a nosso 
ver, que o IRB preste contas compulsória e reguiarmente 
àquelas instâncias do Poder Executivo sobre a matéria, qut': 
mecanismos legais conduzam ao controle direto dos rccursos 
envolvidos e que sanções sejam impostas aos infratores. 

Nesse sentido, o projeto que propomos. akm de pôr 
termo a desperdício de recursos e reduzir o cusw adminis
trativo do combalido FCVS, pode viabilizar UITI3 diminuição 
do custo do seguro para os adquirentes de casa própria pelo 
SFH. 

Apenas para se ter uma idéia, no exercício de 1991 foram 
arrecadados 40.4 milhões de UPF contra 30.7 milhões de UPF 
de indenif:ações pagas. Essa situação superavitúria no 3m) 

passado não justifica intermediação onerosa na gestão do 
FCVS, nem tampouco a falta de controle. Adernais. os de Se> 

quihbrio~ são cíclicos. Em março de 1992, por ex<;mplc'l. a 
arrecadação J;-; prêmios atingiu 2-1-,8 milhões de UPF e as 
indenizações 24,4 milhões - o que caracterizou um .çléficit 
de quase 10% uma vez descontada a taxa cobrada pelas se"gufa· 
doras (lOC;'é da arrecadação). 

Por fim, superávits do Seguro Habitacional poderiam ser 
alocados na quitação de saldos devedores rcmar:escentés ele 
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Con""'lU~ uo :>1"' li. tlrmados até 1 Y1:l~, ou alternativamente, 
na provisão de fundos que viahilizassem uma redução na taxa 
paga pelos mutuários especialmente os de baixa renda. 

As modificações propostas aprimoram a legislação vigen
te, e dessa forma. contamos com o apoio dos ilustres membros 
desta Casa para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, lo de outubro de 1992. - Senador Már
cio Lacerd a. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI W 2.406, 

DE 5 DE JANEIRO DE 1988 

Transfere a gestão do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais (FCVS1, do Banco Central do Brasil 
para o Ministério de H Hahitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente e dá outras providências. 

Art. 2° O Fundo de Compensação de Variações Sala
riais (FCVS) será estruturado por decreto do Poder Executivo 
e seus recursos destinam-se a quitar. junto aos agentes finan
ceiros, os saldos devedores remanescéntes de contratos de 
financiamento habitacional. firmados com mutuários finais 
do Sistema Financt:iro de HHabitação. 

Parágrafo único. A execução orçamentária e financeira 
do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) 
observará as disposições legais e regulamentares aplicáveis 
aos fundos da 2dministração direta. 

Art. 6" Os recursos do Fundo de Compensação de Va
riações Salariais (FCVS) deverão ser aplicados em operações 
com prazo compatível com as exigibilidades do fundo e com 
taxas de remunerações de mercado, sendo constituídos pelas 
segúintes'folltes: 

I - contribuição dos adquirentes de moradia pró
pria, que venham a celehrar contratos de financiamento 
do Sistema Financeiro de HHabitação (SFH), limitada 
a 3% (três por cento) do valor da prestação mc;:nsal 
e paga juntamente com ela; 

n - contribuição trimestral dos Agentes Finan
ceiros do SFH, limitada a 0,025% (vinte e cinco milési
mos por cento), incidente sobre o saldo dos financia
mentos imobiliários concedidos nas condições do SFH, 
existente no último dia do trimestre; 

IH - dotação orçamentária da União. 

DECRETO-LEI N° 2.476, 
DE 16 DE SETEMBRO DE 1988 

Altera o Decreto-Lei n° 2.406, de 5 de janeiro de 
1988., e dá outras providências. 

"Art. 2° O Fundo de Compensação de Varia
ções Salariais - FCVS) será estruturado por decreto 
do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a: 

I - garantir o equihbrio do Seguro Habitacional 
do Sistema Financeiro de Habitação, permanentemen.: 
te e a nível nacional; e 

n - quitar, junto aos agentes financeiros. os sal
dos devedores remanescentes de contratos de financia-

mento habitacional, firmados com mut.Yários finais do 
Sistema Financeiro de Habitação .. 

Parágrafo único. A execução orçamentária e fi
nanceira do Fundo de Compensação de Variações Sala
riais - FCVS) observará as disposições legais e regula
mentares aplicáveis aos fundos de administração diret~; 

IV - parcela a maior correspondente :lO compor
tamento da relação entre as indeni7~ções pCiga5 e os 
prêmios recebidos, nas operações d; ]Lc ;Tata o item 
I do art. 2"; e 

V -recursos de outras origens. 

LEI N~ 7.682, 

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988 

Altera o Decreto-Lei n· 2.406, de 5 de janeiro 
de 1988, e dá outras pro"idências. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n" 14. de 1988, que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu, Humherto Lucena, Presidente do Senado rede· 
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 
62 da Constituição Federal, promulgo a seguiT1te Lei: 

Art. 1" O Decreto-Lei n° 2.40ó. de 5 de janeiro de 1988, 
passa a vigorar com as seguintes modificações: 

"Art. 2~ O Fundo de Compensação de Varia
ções Salariais - FCVS será estruturado por decreto 
do Poder Executivo e seus recursos destinam-se a: 

I - garantir o cquihbrio do Seguro Habirticional 
do Sistema Financeiro de Hahitação, penn;1I1entcmen
te e a nível nacional; e 

n - quitar, junto aos agentes financei ros, os sal
dos devedores remanescentes de contratos de financia
mento habitacional, firmados com mutuários finais do 
Sistema Financeiro de Habitaç,ío. 

Parágrafo único. A execução orçamentária e fi
nanceira do Fundo de Compensação de Variações Sala
riais - FCVS) observará as disposições legais e regula~ 
mentares aplicáveis aos fundos da administração direta. 

"Art. 6~ 

.IV - parcela a maior correspondente ao compor
tamento da relação entre as indenizações pagas e os 
prêmios recebidos, nas operações de que trata o item 
I do art. 2·; e 

V - recursos de outras origens." 

Art. 2~ O Instituto de Resseguros do Bf3sil - IRB, 
encaminhará ao gestor do Fundo de Compensaçiio de Varia
ções Salariais - FCVS, mensalmente. a prestaçüo de contas 
e, sempre que solicitado. as informações pertinent~s ao com
portamento da relação entre as indenizações pagas e os pré
mios recebidosem operações do Seguro Habitacional do Siste
ma Financeiro de Hte, Habitação. 

Art. 30 O art. 9~ da Lei n° 5.627, de 10 de dezembro 
de 1970, passa a vigorar acrescido do seguint,:; § 2", :,a:;5[:)[' 
mado o atual parágrafo único em § 1": 
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"Art. 99 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 2° A vedação prevista no caput deste artigo 
aplica-se também aos pedidos de registro de Sociedade 
Corretüra d-! Seguros de que trata o art. 122 do Decre
to-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966:' 

Art. 49 O Ministro da Fazenda e o Ministro de Habi
tação e do Bem-Estar Social, no âmbito de suas atribuições, 
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do dispos
to nesta Lei. 

Art. Y Consideram-se válidos, para os fins desta Lei, 
os atos praticados durante a vigência do Decreto-Lei n° 2.476, 
de 16 de setembro de 1988, mantidos os efeitos deles decor
rentes. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O projeto lido 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo SI. 19 

SecretlÍrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 733, DE 1992 

Nos termos do artigo 172, inciso I, do Regimento Interno, 
req~leiro. a inclusão em Ordem do Dia do PLC nU 47, de 
1992, cujo prazo na Comissão de Constituição. Justiça e Cida
dania já se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 1" de outubro de 1992. - Senador Espe
ridião Amin, Líder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O requeri
mento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 

A Presidência dispensou, para hoje, o período destinado 
à Ordem do Dia, nos termos do art. 174 do Regimento Interno. 

Volta-se à lista de oradores. : 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,j 

(Pausa.) -
S. Ex' não se encontra, neste momento, no plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 

(Pausa.) 
S. Ex~ não se encontra. neste momento. no plenário. 

. Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 
(Pausa.) 

S. Ex' não se encontra. neste momento. no plenário. 
. Concedo a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 

() SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, o que eu precisava dizer jáo disse, com alguma 
precisão, hoje pela manhã. 

A verdade, ent~etanto, é que estamos respirando um ar 
pesado. fuliginoso. E verdade, também, que estamos preocu
pados com certas in definições e certa suspensividade de inicia
tivas; é verdade que esramos ouvindo, inclusive, a possibi
lidade de negociações fantásticas. no sentido "cepeístico" des
sa palavra. 

Quero dizer. com a brevidade possível. duas ou três idéias 
arespeito. Em primeiro lugar, o que há de mais bonito neste 

País, desde que fui Constituinte. é, sem dúvida, o movimento 
cuja sigla diz, com toda simplicidade: "Pela ética na polític:l .. · .. 

O que significa uma sigla tão simples'? Significa que n5.o· 
queremos mais uma política de infinita "negociabilidadc". 
O conceito de ética inserido no conceito de pohtica supõe 
o limite que os princípios m()rais dão às negociações políticas. 

Se há um movimento neste País, se ele é jovem. sc ek 
tem criatividade devida e alegria de ser, e se ele leva eSS:1 

sigla bonita e simples "pela éti~a na política". então fica muito 
simples. SI. Presidente, Srs. Senadores. pelo menos na prática. 
embora confesse que não seja igualmente simples r<l t('oria. 
mas fica muito simples na prática, repito. perceher o que 
é ético e o que não é: perceber que é eticamente negociável 
e o que é eticamente inegociável. 

Bem mais simples do que isso é nós darmos conta de 
que o crime é "inegociável"". de que a perseguição processu:1l 
do crime é um dos deveres éticos primordiais de qualquer 
estado, que. inclusive, tem o monopólio disso no mundo intci
ro: o monopólio da perseguição do crime e do crimino,;o. 

SI. Presidente. Srs. Senadores, o crime é "inegociável". 
A política que negocia o crime é criminosa; mais do que 
imoral, é criminosa. É uma política que mereceria uma !'crse· 
guição processual, um juízo final, uma ~clltença penaL 

Quero dizer SI. Presidente. Srs. Senadores, llLle. com 
a mesma firmeza e a mesma clareza de ohjetivos e de i'nlcnçõcs 
com que eu participei da CPI, vou participar do proccsso 
de impeachment. Vou assumir nesse processo o m~lximo de 
imparcialidade possível a um juiz. Se o Presidentc da Repú
blica demonstrar que são irreais aquelas contas supridas por 
fantasmas; que os dinheiros que alimentaram aquclus contas 
foram bem-havidos e não mal-havidos; que as com[lí:Js ele 
seus bens com tais dinheiros são completamente explic::íveis 
por essas ou aquelas razões que sejam objetivas, serei o prinlei
ro a absolver o Senhor Fernando ColIor ele Mello. réStituir.
do-o, assim, à condição de Presidente da República. Isso é 
ética na política. 

Será que terei de me olhar nietzschianamente no espelho 
e me perguntar se não participei de uma farsa? Será C111;: 

vou ter de chegar ao ponto de me perguntar se o Collo, 
não é uma 'vítima de um poder muito mais pérfido, muito 
mais cínico, muito mais destruidor do que o seu próprio'! 

Se usarmos o conceito legal de indulto numa circunst::íncia 
como a que estamos vivendo não passaremos de pess02,s IDâ.\

formadas. 'Indulto, a esta altura, é negociata. E ll'partm. 
nobres Senadores, a que nível. a que mediocridade v~nnos 
chegar. Tenho certeza absoluta de que há uma instituição 
neste País - o Ministério Público, a Procllradoria-Geral da 
República - que jamais faria essa negociata. Estou qunendo 
dizer que - não sou amigo dele, não costumo receber telefo· 
nemas dele. não tenho relações mais do que cordi::lis com 
ele -tenho certeza absoluta de que o DI. Aristides Junqueira 
jamais compactuaria com semelhante negócio. 

Não ajuizar as ações penais porque as nobrC's intenções 
do Senado Federal resolveram. previamente. indultar o Prcsi
dente da República~ ... É verdade q'!e essas coisas estão sendo 
discutidas? E verdade qlle essas coisas chegam a ser pen~adas: 
Se é verdade ... ou chegar a uma Drofundamente triste C():1clu

são: a de que, lutando para acâbar com um pu,jer q;.;c ""~ 
parecia pérfido, acabei instrumentalizando um pauéf ainda 
pior. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex· um ar!<.lrte': . 
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o SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não, com muito 
prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador José Paulo 
Bisol, foi a voz, o Jisccrnimento e a postura de V. Ex' pela 
ética na política que, em inúmeras oportunidades, ao longo 
do período em que se formou a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, até mesmo ao longo do período em que o Congresso 
Nacional hesitou sobre se deveria ou não instalar a CPI, que 
trouxe luzes para todos nós. Ainda ontem foi V. Ex' que, 
expressando muito bem o sentimento popular, disse que era 
inadmissível que o Senado Federal estivesse a postergar a 
decisão de aprovar que fosse, o quanto antes, citado o Presi
dente da República sobre o início do julgamento do processo 
de seu impeachment. Tenho certeza de que V. Ex" ao falar 
aqui, no final da tarde de ontem, encontrou pcssonància em 
muitos Senadores - em mim próprio. As palavras de V. 
Ex\ tão bem expressas, chegaram aos oU',idos do Vice-Pre
sidente, Itamar Franco. Fui testemunha de um encontro, hoje, 
entre o Presjdente Mauro Bcnevides; o Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, Sydney SancIles e o Vice-Presidente, 
Itamar Franco, além de alguns membros da Mesa e alguns 
Senadores. Terminada a reimiiio, a imprelJsa quis saber se 
porventura havia sido colocada a questão. Será que alguém, 
no encontro, falou em indulto? Não ouvi - quero dar meu 
testemunho - em qualquer momento que ali se tivesse men
cionado essa palavra; caso contrário, eu teria o mesmo senti
mento de indignação de V. Ex' Tomei conhecimento de que 
o Vice-Prcsidente da República, Itamar Franco, soube da 
reação de inúmeros Scnadores, no sentido dc que não caberia 
alongar o prazo de S. Ex" assumir a Presidência da República. 
S. Ex', almejando respeitar esse sentimento, ponderou algu
mas situações, tais como a de que, por respeito a todo o 
processo, não havia formado todo o governo. Sugeriu, então, 
um prazo até segunda-feira para compor o Ministério. Levou 
em conta também outros aspectos que chegaram a ele, como, 
por exemplo, se a escolha de ministros no dia de amanhã 
traria rcpercússão para os candidatos ao pleito do dia três 
próximo. Ponderamos - inclusive eu, que sou candidato -
que essa seria uma questão menor. Pensou-se ainda em se 
haveria ou não repercussão indevida nos mer.cados. Ora, toda 
a repercussão no mercado sóbre a saída do Presidente 'Collor 
foi positiva; não houve desastre algum. Portanto, essas preocu
pações - naturais - do Vice-Presidente Itamar Franco foram 
levadas em consid~ração no diálogo. O Presidente Sydney 
Sanches esclareceu que, uma vez feita a citação do Presidente, 
ele seria imediatamente comunicado também; por isso, auto
maticamente, assumia o poder. Foi mencionado pelo Ministro 
da Justiça, Célio Borja, que o Presidente Collor assinará as 
exonerações de todos os Ministros, o que demanda tempo. 
Portanto, levando-se em conta esses e outros fatores o Vice
Presidente Itamar Franco concordou em atender a esse senti
mento do Senado e em que fosse marcada para amanhã, às 
10 horas, a citação do Presidente. Ha\eria o tempo de bom 
senso para que tudo fosse analisado. O Vice-Presidente, por
tanto, assume amanhã. às 10 horas da manhã, mesmo que 
não tenha todo o seu Ministerio pronto poderá administrar 
o País com alguns ministros. Eu quero que as palavras de 
V. Ex" Senador José Paulo Bisol. externando corri fidelidade 
o sentimento que é comum à maioria dos Senadores, foi funda
mentai para que a decisão de ant~cipacão de segunda para 
amaf)hã, às lOh, fos~e delineada. Mas quero expressar a minha 
comunhão de sentimentos com V. Ex', no sentido de não 

se admitir qualquer indulto ao Presidente. Ele tt:ril que respon
der na Justiça por seus atos. Eu até faço uma indagação J. 

V. Ex" como Senador e magistrado, porque eu estou cons
ciente de que o Presidente afastado, a qu::llquer momento, 
seja hoje, daqui uma semana ou 20 dias, pode renunciar ao 
seu mandato. Ele deve estar.ponderando, agora, o que seria 
mais adequado: se renuncia ao seu mandato, o processo de 
impeachment que o Senado instaurou vai ser extinto e, portan
to não chegará o Senado ao momento em Gue decidirá. Não 
re~unciand~ e sofrendo o processo de impe'achment, ele fica 
impedido de disputar qualquer cargo público por oito anos, 
o que seria uma pena. além de outras eventuais. Mas se acon
tecer a Ienúncia - estou pensando alto com V. Ex' - o 
que eu entendo é que ele, mesmo assim, será julgado pela 
Justiça. Pelos crimes que cometeu, cabe à Procuradoria-Geral. 
da República encaminhar a denúncia ao Suprcmo Tribunal 
Federal. Ou seja, caso haja - gostaria de tcr isso bem claro. 
porque, no meu entendimento, é esse o procedimento correto 
- a renúncia do Presidente, isso não quer dizcr que ele ficará 
sem julgamento. Ele terá que responder pelos crimes que 
cometeu. Então, gostaria que V. Ex'. me esclarecesse essa 
questão, porque as pessoas perguntam: "E se ele renunciar?" 
O povo quer saber se, acontecendo a renúncia. {) Senado 
Federal vai abrir mão de punir o Presidente. Entendo que 
o Presidente, ainda assim, continua a responder perante a 
Justiça pelos crimes que cometeu. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço o aparte profu
samente informativo de V. Ex'; ele é consoiador e reconfor
tante no sentido de afaStar a hipótese em cima da qual eu 
estava elahorando este pronunciamento. Acrc~cento o detalhe 
de que os efeitos extintivos de uma renúncia n,ío abrangem 
os processos por crimes comuns. O Presidente teria. se houver 
a iniciativa do Ministério Público, de re~ponder pelos delitos 
comuns que praticou, ainda que ocorresse a renúncia. 

Esse aparte, na medida em que expressa a verdade, torna 
desnecessário o meu pronunciamento e vou encerrá-lo aqui. 

Mas antes, apenas para confirmar a tese que eu propu:;, 
, talvez possamos raciocinar um pouco a re~peito de uma contra
dição, de uma distància que se está cria:1do. To.lvez o povo 
brasileiro, sobretúdo o povo jovem - amplar:1ente criativo 

. de vida, com muita fé na possibilidade de ser feliz, aiegre 
- esteja num estágio de amadurecimento poEtico no sentido 
de criatividade da cidade, criar uma cidade um pouco mais 
feliz, criar uma cidadania um pouco mais cidad:mÍJ.. recriar-se 
como um ser capaz de ser muitas coisas dentro de lima comuni
dade que tem uma certa comunidade de princípios. Nesse 
sentido é possí~el que o Brasil tenha, enquanto povo jov'.':n:, 
crescido, amadurecido, e que as velhas lideranças políticas 
não tenham acompanhado esse movimento. 

Se nós estudarmos um pouquinho essa questão vamos 
sentir que a postura, a atitude do jovem bra~i:eiro_ politica
mente encarada, supõe a criação de novos princípios, de no\'o~ 
padrões de comportamento político. no semiJo. !mmeiro. 
que já coloquei aqui, a meu ver de uma iorma bastante dara 
- é que se .há uma ética na política. acabou a política sem 
princípios. E possível a negoci:l~'ão poiítica enquanro <!ia for 
eticamente legitimável, e é impossíveL inaceitável a n"go
ciação política, quando este n::gócio for mo::almente ina<xí
tável. E algo é sempre moralmente inaceillivd quando !ÔO 

for produto da comunidad<:' e das libérJaJ-;~ individua;mCl}[(: 
determinadas. Quer dizer, um povo dev<! ~a::'>cr ú que ",.t;l 
acontecendo com ele mesmo; um povo deve construir ele 
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a partir da crença que tenho na juventude do meu País, no 
sentido de que nós estamos vivenciando um momento criativo 
da política nacional, c que há, na beleza do movimento jovem 
brasileiro, a expressão de uma nova concepção de justiça polí
tica, que precisa ser assimilada, discutida e conceituada aqui, 
nesta Casa. 

o Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não. Ouço, com 
muita alegria, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre Senador, eu 
estava em meu gabinete, ouvindo o pronunciamento de V. 
Ex' Posto que já soubesse qual a sua linha de conduta e 
qual a sua idéia rdormista quanto a tantas e tantas coisas. 
cuidei de vir ao plenário para trazer o meu apoio ao seu 
discurso c às suas considerações. Muito embora nem sempre 
seja possível concordarmos em tudo, concordamos, em grande 
parte, com aquilo que nos preocupa e com as teses que aqui 
traze mós para conhecimento do Senado Federal. Ainda on
tem, era cu quem discursava e V. Ex' me aparteava. exata
mente para trazer os seus cuidados. e tenho a impressão de 
que. daquele debate de ontem. acenderam-se luzes mais fortes 
que estas que estão aqui. cla'reando o plenário. e o processo 
tomou um rumo mais adequado, um destino mais compatível 
com a vontade do povo brasileiro. Tsso significa, Senador 
.José Paulo Bisol, que estamos, aqui. cumprindo um papel 
dos mais diversos modos que nos é possível cumprir; estamos 
cumprindo devidamente a nossa responsabilidade. ora como 
integrantes de comissôes de inquérito. como relatores. sub-re
latores ou como meros integrantes; ora como oradores, ora 
como aparteantes, ora como meros cidadãos; estamos, sim, 
cumprindo o nosso dever para que chegue logo esse Brasil 
novo, esse Brasil que a nova geração vai encontrando, graças 
a Deus! Mas quero dar um toque de esperança ao meu aparte. 
porque creio, assim como V. Ex" - mas creio talvez mais 
que todo mundo, tomo a mim o título de quem acredita mais. 
creio piamente -, que esses acontecimentos tão dramáticos. 
tão lesivos aos cofres púhlicos, tão lesivos à dignidade nacio
nal, tão destruidores da ética política, por mais paradoxal 
que possa parecer. tornaram o Brasil de agora bem mais límpi
do. Acredito que o processo político. os costumes políticos, 
até a cultura, no sentido sociológico da palavra, tudo há de 
melhorar, todas as expressões sociai~, inclusive políticas, vão 
passar por um processo de aprimoramênto depois de tudo 
isso que estamos vivendo. V. Ex', como eu. como o Senador 
Chagas Rodrigues e como outros que têm falado aqui e nos 
tê'm ~aparteadõ, como o Senador Esperidião Amim e tantos 
outros, com expressões tão interessantes. todos nós. na verda
de, somos felizardos, pois já êstamos falando no futuro. já 
estamos falando num novo momento. Antepassados nossos 
não pu(1eram fazer o que estamos filzendo. !'ós mesmos. tal
vez. não tenhamos consêguido a clarividência da palavra de 
V. E",' noutras oportunidades. quiçá na Assembléia Nacional 
Constituinte. Talvez não tênhamos sidü t:io claros. Confesso 
a V. Ex' que nunca contempki o Senador Paulo Bisol tão 
claro como hoje - e cu já o achava muito claro. muito inteli
gente. mu;l() culto. ~bs hoje V. Ex" bate se",; próprios reçor
des. supera suas próprias marcas. ~up<.,ra-st: na~ qualidad<!s 
intckctuais e na m~\turiJade qÜl: V. Ex' .:xibe nu ~(:u pronun
ciamento. corno nas últimas hon, km exibido a prud0ncia 
do re~peito 3 v;nndc P'.lpu!:lr. Quanto a is,o, muiw,,' tentaram 

fazer ê foram trucidados e desapareceram; são esqueletos que 
não sabemos onde estão; são pessoas Que estão no rol de 
criaturas desaparecidas, sei lá! Nós somos felizardos. Senador 
José Paulo Bisol, e o abraço que dou agora. com destino 
direto ao coração de V. Ex .. é um abraço de felizardo para 
felizardo. Nós somos felizes nesse drama, porque estamos 
podendo falar ante a promessa de que o Brasil se renova 
com a força da democracia, com a maturidade democrática 
que hoje, mais do que nunca, é reconhecida por todos. E 
com outra felicidade: cheguei aqui com o Congresso ~acional 
destruído diante da opinião pública; muitas vezes revoltei-me 
ão; mas, ontem, gargalhei ouvindo elogios ao Presiden:e Ibsen 
Pinheiro. tive muita alegria em ouvir considerações altamente 
importantes e elogio!>a.~, de jornalistas expressivos. à condula 
da Câmara dos Deputados, o que me deixou plenamente ma
duro, porque não há distinção democrática entre a Cámara 
e o Senado. Quando nada restar de identidade entre nós todos. 
restará que somos. finalmente, irmãos nos sonhos democrá·· 
ticos, que têm propiciado que recobremos a dignidade do 
Poder Legislativo diante da opinião pública. Sei que houve 
muita injustiça contra as duas Casas. injustiças contra o Poder 
Judiciário. injustiças contra as instituiçÓes. mas hoje é pos!>íve\ 
obter as palavras que nos fazem rir de alegria ou sorrir di:'>crcta
mente, com um contentamento que se ju:,tifica diante da con
sumação do processo democrático com os últimos acónteci
mentos. De tal sorte que. não sabendo falar tão bem como 
o Senador Chagas Rodrigues, peço a S. Ex" de empréstimo, 
o seu aparte, para reofertá-Io a V. EX" 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço o culto e sábio 
aparte de V. Ex' e não lhe iaço qualquer restrição; comungo 
das suas idéias. A única restrição que poderia fazer é relativa
mente aos elogios feitos à minha pessoa que, certamente, 
não são merecidos. 

V. Ex' disse algo muito importante: que hoje t('mos legiti
midade pára nos sentirmos felizes. Acho que a felicidade co
meça com a simples possibilidade de se buscá-Ia. C)meç,.nlO'> 
a ser felizes quando sabemos buscar a felicidade. 3indu que 
não a tenhamos. Penso que felicidade é essa luta para alcan
çá-la. E. na minha opinião. é isso que é bonito najuvenIuúe. 
inclusive quando vem embandeirada para a pr3ça. porque 
ela vem criando. com a sua alegria, a beleza do seu próprio 
futuro. Sartre já dizia. com uma sabedoria serenís~ima. que 
'"nada nos vincula ao futuro, salvo um fio: a esperança". Real
mente. se não tiver.mos esperança. não teremos qualquer liga
ção com o futuro. E essa a esperança. Não a minha inóivldu:i1. 
não a minha particularíssima espeFança. mas a c:speranç" que 
veio à praça. a esperança do povo brasileiro. a esperança 
jovem. de cara pintada! Essa é a nossa fdicidade. nüo a que 
já está realizada, mas a que é prêcisamente a nossCl tdH:il:ad.,~. 
porque a estamos construindo com as m,ias de na,so;;; filhos. 

-Essa é a grande beleza do momênro d~mocrático qUi: e"amos 
vivendo! 

Vou encerrar o meu pronunc:"mento. deixando tlm~l rala .. 
na ao Presidente da República. Dout0r FernanJ.') Cl'~l\Jr à(' 
Mello: a renúncia juridicamente é um aro uml:lte.ll. ç'erion"~
iíssímo. sagrado. inegociáveL 

Senhor Presidente da Repúb',ica. preste hem ,j(C::,,:~,;): 

\'~ossa Exccl~ncia não precisa renunciar. ~ingltCIl1 t1..?:'-lC f-'~u:; 

{em o Jireito sequer de exigir de Vossa Excei:Encb d r"r.l"I·,,:i:~. 
Vossa Excelência rem o direito à rC1ÚnCIa. sagra(L. ir;:(~,-á\·d. 
t!nil~tf.2ral e personalis~irna~ Pelo ar.i.)vI" ~e Deu~~ ?·.;la 'Ji:"-!.D!'" 
o:.id..:; J:1 nossa P~tria~ ~"ão n..::guciç <) i.il:~ucij\·c\. !1~-t\J \:.:nl1a. 
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próprio a sua rota, o seu caminho. As coisas devem ser comuni
cadas, discutidas. O saber das coisas deve ser repartido. parti
lhado. O que é que a velha política faz? A velha e matreira 
política fez sempre o jogo das .obscuridades, da conversa por 
detrás d.os rep.osteiros, das confabulações ciciadas n.os c.orred.o
res, das trocas de favores de cargos. O que é que se entende 
ou se subentende quando se fala em negociação política'? La
mentavelmente, quase sempre é a troca de um cargo, isto 
é, a disponibilidade de um poder, ou seja, a possibilidade 
de alguém do meu partido desfrutar de uma situação privile
giada na partilha dos valores sócio-políticos. 

Essa política da negociata acabou. Pelo menos é o que 
eu entendo, testemunhando a alegria jovem do povo brasileiro 
durante a v.otação histórica da Cãmara, testemunhando as 
bandeiras desfraldadas, os milhares de pessoas reunidas em 
todas as praças do meu País, sem ressentimento e sem ódio, 
expressando c.om extraordinária beleza uma crença, uma con
vicçã.o de que a vida c.omunitária é perfeccionáveL é realizável. 
E é neste sentido, no sentid.o de que .o movimento da sociedade 
brasileira significa a criação de novos conceitos políticos, de 
novas posturas e atitudes políticas; é a negação da velha políti
ca, da política matreira, das negociatas que se realizam por 
detrás d.os reposteiros. E fico com receio de que de repente 
realizamos uma CPI exemplar e uma investigação que dificil
mente Se repetirá. Desconfio que seja possível. que tenhamos 
alcançado o afastament.o do Presidente da República em con
dições quase irreais. Quer dizer, t.ornamos real .o que era 
uma mera possibilidade, o que não tinha seq)ler características 
de probabilidade. 

Fizemos tudo isso não porque .o n.osso talento cri.ou uma 
CPJ respeitável, o que também é verdade, mas sobretudo 
porque a· sociedade brasileira se incorporou à investigação, 
a imprensa se transf.ormou em uma força de partilha. de demo
cratização dos clementos investigatórios. Agora, se negociar
mos, por detrás dos reposteiros, o induto ou qualquer outra 
espécie de saída que afaste o Presidente da República da 
perseguição processual por crimes comuns, se sequer cogitar
mos isso, estaremos realizando uma política ainda mais matrei
ra e mais pérfida do que essa política que a juventude brasileira 
acabou de matar! 

o Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex' um aparte. 
nobre Senador José Paulo Bisol? 

O SR. JOSÉ PAULO .lHSOL - Pois não, com muita 
alegria. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Senador José Paulo 
Bisol, habituado a admirar a inteligência e o caráter de V. 
Ex'. compreendo a preocupação que, neste momento, exter
na. Sahe V. Ex', como nós sahemos, que a luta que vem 
sendo travada não é pela moralização de um governo. É pela 
moralização dos Poderes Públicos: Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Queremos a moralização no sentid.o mais amplo 
da vida pública deste Paí~, mas não só da vida pública. Quere
mos a moralização em todas as atividades profissi.onais, das 
chamadas sociedades ou instituições não governamentais. Es
sa é a luta de V. Ex", a no~sa luta. Ela vai continuar. e pod<: 
V. Ex' ficar certo de que, diante do amadur.::cimento da com
ciência cívica deste País, amadurecimento revelado sobretudo 
por essa mocidade idealista. corajosa. não havaá quem con
siga qU'ilquer concerto, qualquer ac.ordo, qualqu'.:r negociação 
que pos~a ferir a digmdade deste p.ovo e desrespeitar o Cócigo 
Penal. Reclama a Nação que os responsáv.::is pelos crimes 

de ontem, de hoje, de amanhã, sejam punidos na forma da 
lei. E o serão! 

O SR, JOSÉ PAULO BISOL - Senador Chag8s Rodri
gues, quero lhe agradecer profundam:::nte o apartc, comple
mento indispensável de meu pronunc:amellto, !lO sennJo dé 

que a sigla da juventude brasileira, por uma ética nél polftica, 
é justamente a síntese do que V. Ex" acaba de expor e agra
da-me que tenha sido V. Ex' o autor desse aparte, porque 
sinto em V. Ex" uma preocupação que considero imponarnc: 
a preocupação de ser antes um cidadão digno para ~;;í um 
bom Senador, quando há casos em que se pema anr,~s em 
ser um bom Senador do que um cidadão digno, quando, na 
verdade, é impossível a segunda hipótese. 

Agradeço o aparte de V. Ex" porque é exatamente isso 
que precisa ser dito como síntese do meu pronunciamento. 

Não somos medíocres cassadores de um Pre~,idenre cha
mado Fernando Collor de Mello. Somos os agentes de uma 
iniciativa da sociedade brasileira no sentido da purii'icaç~io 
moral da política. C.ollor é apenas um capitulo de uma histórÍ3 
iniciada, o primeiro por sinal. 

Como disse V. Ex" precisamos prosseguir, inchJ,ive, co
meçar a tomar consciência de que certo tipo d.: imoralidade 
política é ina\cançável pelos mei.os regimentai~. Porqu'e: l" 

meios regimentais consagram sempre o cOlltroic das CP; c 
de outras coisas - mas .o que interes~a para o cas.o .: II das 
CPl - às agremiações políticas, aos partidos majoritário:;, 

Então, sempre que tivermos um investigadn importante 
na família partidiÍria, majoritária no C.ongrc~so, não cheg2:
remos a nada. 

Collor foi investigado por uma CPI porque nüo tem parti
do, ou melhor, por não pertencer ao panidu majuritário! 
Porque não tem mai.oria nesta Casa, porque n:1G tem maioria 
na Câmara dos Deputados. 

Precisam.os, se quisermos apreender toU,) c) sentido do 
movimento ~ôcio-p.olítico brasileiro, compreender isso. S,~ a 
corrupção estiver vinculada às maiorias panidüria'; tlas du:.JS 
Casas parlamentares do nosso País, as CPI !1:ll) !u!1eionaráo: 
Porque o próprio princípio regimental ~d()tado, d.o tempo 
do Império, tem essa explicação. Ele existe p:U<l proteger 
o poderoso. O regimento é feito com.o protcç:ll) tis maiori,J:' 
partidárias. Tudo nestas Casas, na Càmara do~ Deput:!GO' 
e no Senado, é decidido e resolvido em telmos de maten:, 
partidária. 

Pode um Senador, por sua atividade pes~oal. por 5U:1. 

persistência, por sua força, pela dignidade de seu trab,iH;:" 
criar uma CPJ, m::ls se ele nâ.o f.or de um dos dois p:::.nid'f, 
majoritários, ele não vai ser nem Presidente, nem vice, nem 
relator e não vai ser maioria. 

Se é verdade, e realmente .o é, nobre e gr::mde Senador 
Chagas Rodri"ues, vamos aproveitar este momentO para faz"r 
essa-autocrítil.-a. Jamais haverá no Par13mento br:.lsikiro ur.13. 

- CPI que fira os interesses das maiorias partidürin~. Consequ.::n
temente, o princípio regimental que rege as CPI deve ser 
m.odificado e dentocratizado para que quand() a, qucstC><.'s 
afetarem .o~ illteres~es das maiorias partiJÜri;\s. a comp.o,i("~,) 
da CPI seja diferente. Porque, indag.o: é JUsto ou não '-tc;:': 

seja assim? 
Eu ind;lgo a V. Ex" é justo que cóntimlé' como eqj 

sendo? É ius;) que as maiorias partidária, ~C;:ll:1 \03.(,n'o2,", e1". 

do ponto ele vista jnvestigatórj0·~ , 
Eu não e~toll sequer em condições físil';;ô d~' pro~,seJ:!c,:~, 

Fiz o meu pronunciament.o a partir de um:! I'r~'()CUpd<;:;', ': 
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a alma ao diabo, não consuma a perfídia e o crime. não se 
transforme no repúdio definitivo de uma Nação! 

Faço daqui <; Vossa Excelência a formulação de uma 
garantia nos limites do caráter político do processo deimpeach
mcnt. Asseguro-lhe que s.:!remos imparciais, que abriremos 
a mais ampla e 5agrada defesa a Vossa Excelência, que realiza
remos todas as provas que Vossa Excelência entender neces
sário realizar, que renovaremos as provas que julgar suspeitas 
e que ouviremos as suas ponderações e argumentos até o 
último limite do direito sagrado que Vossa Excelêm;ia tem. 
Mas não, - em nome da nossa Pátria. da sua e da minha 
- nunca negocie o inegociável: a sua renúncia! (Muito bem! 
Palmas) , 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo,a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranháo. (Pausa.) 

S. Ex' no momento não se encontra presente no plenário. 

o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a 
palavra à nobre Senadora J únia Marise. 

A SRA. JÚNIA MAIUSE (PRN - MG. Pronuncia o seguin
te discurso.). -:-.:. Sr. Presidente, Srs. Senadores: hoje, }. de 
outubro. comemora-se em todo o, País o "D.ia Nacional ·do 
Vereador", instituído pela I,.ei n" 7.212. de 20 de julho. de 
1984. Trata-se de uma data rde'vante, cujo significado não 
poderia jamais passar despercebido. espccial,;ilente, agor~, 
quando o País começa a superar sua crise política. 

Quero registrar inicialmente. Sr. Presidente, a minha sa
tisfaç;lo em tratar de~se assunto que me é tão. caro e t~io. 
gratificante. Eleita Vereadora t:m Belo Horizonte, a mais vo.
tada nó preito municip~tl, inici\.!j minha'carreira política. s,u~ten
tatU na experiência adqu'irid,\ na tribuna do Legis1il\iyo Muni
cipal. det..:rminantc na formação. política no. contato, direto 
co.m as dificuldades populares. 

Corre~po.ndcndo. allS anseios da população carente, fo.i, 
sem dúvidit alguma. o Legislativo Municipal o fundamento 
dos alicerces de minha vida pública e de meus co.mpromissos 
po.lítico.s. ' 

Por ter expcri,ê~óa no~três níveis d~ representação parl~l
mentar - CãI1l;tra Municipal, Assembléia Legislativa, Câma
ra dos Deputados -. ficoà vontaDe para Claro meu:testemu
nho so.bre a }mporrÚncia' do P?da Legislativo. Municipal., Se 
a Assemb!t:ia e o. Co.ngre~s~ Nacio.nal té\ll, poderes mais, am
plos c maio.r, base jurisdicionftl.deve-se lembrar que o Muni
cípio é a célula básica da nacio.nalidade, e que o Vereador, 
entre todos os representantes do povo.. é o. que melho.r,co.nhece 
os problem;is de sua comunidade. A Càmara Municipal é 
o,órgão representativo mais próxImo da po.pulaç,io..c o. Verea
dor, mantendo co~iato pt:rmàncnte com ~ eleitorado e o povo 
em gcral. adljuire uma vi\'cnci,a que freqüentemente o is<'nta 
. de pe~quisas e estudos para determinar as prio.ridades lo.cais. 

A mdhor compreer.s<lo. do. papel do Vereador leva-nos 
a relcmhr ar a tr:ldi!,'ãude luta dos municípios br,isikiros por 
maio.r aul . .unomia. dc~J~ os tcmpo~ do Bra,il Colônia. quando 
o.s poderes locais j~í extrapolavam as atriouições des.::ritas r.as 
Ordenações Filirina~, 

O abandono do Brasil à sua própria sorte fortaleceu o 
sentimento nativisra e a representação nllin'icipal. cujos limites 
eram !luis amplos do 411C os impo~tos ao~ "Consélhos" Portu
gueses. !\o Imp':rio. cmoora perJe"em poder para as 8S5<':111-

bki<ls legislativas. as CilllMas ~l"l!1icipais dérarn forte contri
huição ao noss,) movimento de :ndependencÍ3. A R"'pública 
lk'll aus municlpl\'o. l' :Jus \ aeau,)re, Iml (ratamente) Je r;.:'pei-

to às suas atribuições cujos m(,\ho.res momento.s foram a Co.ns
tituinte de 34, a de 46, e, mais recentemente, a de llJSS. 

Co.nstata-se agora nos municípios brasileiros um estágio 
jamais alcançado. em que pese a gravidade de nossa crise 
política e eco.nômica. De qualquer forma. tem agora C' poder 
municipal os instrumentos de autogest,lo. e de promoção do 
desenvolvimento.. o.s quais a Constituição de IlJ67 havia centra
lizado no Govern() Federal. Detêm os municípios:) titulari· 
dade de suas compet2ncias privativas. com sua autono.mia 
preceituada no.s artigos 18 e 29 de nossa Carta Magna. Tal 
autonomia fundamenta-se na capacidade do Município de :lU

to-organizar-se, especialmente por meio da promu'lgaç<lll de 
sua\ci Orgânica. na capacidade de autogovcrno. com a ekif;:I'-' 
lívre e garantida do seu prefeito., do vice e dos vereadcr<2s. 
na capacidade de legislar. concretizada na aprovação de kis 
municipais e de kis suplementares, na capacidade de auto-ae
ministraç<io. e. finalmente. na sua autonomia financeira. com 

, melhor distribuiç,io dos tributos e liberdade na aplicação d..: 
suas rendas. 

Sr. Presidente. Srs. Senado.res. uma verdadeira demo
cracia não pode prescindir de municípios fones. O municípi\l 
é a célula b.isica da nossa República Federativa. e a Cimara 
Municipal é o órgão. legislativu mais próximo dessa COl11uni
dade. Por tudo isso. quis o legislador. ao instituir o "Dü\ 

,Nacio.nal do Vereador". render urna homcnagcrn :lqude que 
zela; q':!e luta diuturnamente pelo bem-estar de sua cornul1i,· 
dade. E com sátisfaçüo. com rcc<:nhecimento. c('m emoç;}o. 
até. que me junto à essa homenagem. parabenizando 0S milha
res de vere<tdores brasileiros das grandes mcrrópoks c dos 
m"unicípios interioranos. por sua luta em favor da cf)n1unidauc, 
em to.dos os quadrantes do nosso território. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Co.ncede) a 
palavra ao nobre ,Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL IPFL-PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - SI. PresiJel1le. Sr'as. e Srs. Senadores, a 6rgani
zação das Nações Unidas dcclaFOu a década de 90 como a 
"Década Internacional para a Reduçüo de' Desastres Nacio
nai~". Segundo a'declaraçáo da O~..jU. o periodo que estamu, 

'vivendo. desde jqneiro de 1')90 <;Ité o final do século. inciuir;í 
a, Defesa Civil. como instrul11t:nto ,de primordial irnportcinc.:ia 
para reduzir as caiamidade~ púbiicas. em nível internaci(1n:l!. 

A Defesa Civil tem merecido atenç,io eS!1Cl·i:.d dos govt'r
,nos em todos os países do mundo e. no Brasil. a Comtitui~':i,_, 
Federal estabeleceu. dentre as co.mpcr'::ncias da Cnijc. a de 
"planejar e pro.,l!iover a defesa permanen te contra cdaI11icalks 
públicas, especialmente as ~ecas t: 2.S inunda-;(ies". Para (am,). 
faz-se necessária ;:: cnaç~io da carreira do r:>r,,-:cbli:;ta em Dde
sa Civií, congregando aquc:ks servidore:, públic'os que se JeLÍi
C2.m a essa ativid,!de de valor inquesriollJvel p~ra '" sc:guranç9 
nacional. 

A institucionaliz,tç;io da Defesa Ci\'il ocnm:~u a pan:~ 
da Scgund:J Guerra ~.1unJial. quando;;e \'erificeYl cJllt' :iuhswn· 
cial c'Ontingê'ntt; d3 P(~PULH;~i(') l'ivil ficou in\'( dun;:_};"l:3.ITlCr;te 

envolVIdo pelos contlitus armados. necó,itan:,k (.k ihn~.\l e 
proteçjo. Mundialm-:nte. a organiz:lção d-l DeL>" Civil ~e 
prLH:e~sa con1n unI :-.1~IC'ma ai)ertü~ qu';.,; rCL\nt.~ J. ~C<l({~:'HtC 
juntarncntt: conl seu~ IÍd:rt:~. contando CI,)!ll O~ rCC:'lr~t.)~ 1..."('11111..1-
r.itárioé, ~ com a tUlela é :.tç~\u ~uplctiya du', g()v'~rr;o'. Vl~:l'l'.:C) 
à segul"<.lnça da ..:oL:.~ti\'iJaJç e 00 [urtak·ciln~nlo du ~,oL~..::r 

nacional. 
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Sr. Presidente. prevenir é melhor do que remediar. é 
o que nos ensina a sabedoria popular. Quando um desastre 
provoca estado de emergência ou de calamidade pública em 
alguma localidade. causando danos humanos. materiais ou 
a'mbientai,. são sempre grandt!s os prejuízos econõmicos e 
sociais. A comunidade é invariavelmente afetada, ficando seus 
membros fatalmente privados de suas necessidades e ativida
des básicas. Cria-se, então, um estado de dcpendência e de 
paralisação .da capacidade produtiva local. Entretanto. muitas 
dessas situações poderiam ser evitadas. ou minimizadas, atra· 
'lés de ações preventivas. tanto por parte dos governos. quanto 
das próprias comunidades. 

No Nordeste brasileiro. o meu povo bem conhece as con
seqüências das secas prolongadas. que destróem o pasto e 
as plantações. dizimam o gado e obrigam as famIlias a aban
donar suas casas à procura de outras terras. onde possam 
sobreviver. Apesar dos planos de recuperação e valorização 
da área, assim como dos programas de combate às causas 
da seca, que incluem a construção de açudes e represas. o 
problema permanece. Da mesma forma. quando as chuvas 
se intensificam, em determinados períodos do ano, provocam 
enchentcs e inundações que causam grandes prejuízos à lavou
ra, isolam comunidades. deixam famílias inteiras desabriga
das, derrubam casas e barracos, levando os pertences de seus 
moradores e ocasionando danos irreparáveis. 

Nenhum homem, nenhuma comunidade. nenhum povo 
está imune aos imprevistos, pois o controle absoluto dos acon
tecimentos ~ impossível. Logo. estamos sempre sujeitos aos 
fenômenos naturais e ficamos vulneráveis aos desastres produ
zidos tanto pelo homem quailto pela natureza. Porém, somos 
capazes de agir de forma preventiva. quando temos em mãos 
os dados sobre a realidade e os instrumentos de ação que 
nos permitem minimizar as conseqüênci:.ts das catástrofes e 
dos flagelos que nos advêm. 

A _ Defesa Civil é a segurança da população e de seus 
bens. E, ·antes de tudo. um dever de todos para com todos. 
Somos todos responsáveis pela preservação do bem-estar so
cial, e, para combater as calamidades e reduzir os desastres 
nacionais. podemos nos armar com planejamento. raciona
lidade, execução de obras de infra-estrutura e formação de 
especialistas capacitados. Podemos nos antecipar aos fatos. 
para não termos que improvisar no momento da dificuldade. 
Uma vez bem equipados, com mão-de-obra treinada e especia
lizada na carreira de Defesa Civil. certamente será menos 
custoso vencer as adversidades, tanto na fase preventiva. quan
to nas de socorro, assistência e recuperação das áreas atin
gidas. 

Com o objetivo de planejar e promover a defesa perma
nente contra as calamidades públicas, o Góverno brasileiro 
criou o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, inte
grando a atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas 
que, no Território Nacional, exerçam atividades de planeja
mento, coordenação e execução das medidas de assistência 
às populações atingidas. A situação de emergência se caracte
riza por fatores adversos anormais que podem vir a provocar 
calamidade pública. quando, então. a população se vê privada 
de suas necessidades básicas e afetada em suas atividades. 
com ameaças às vidas humanas e à segurança de bens mate
riais. 

A competência definida para o SINDEC permite-lhe 
atuar tanto por meio de ações preventivas. minimizando os 
efeitos dos desastres. quanto no momento do acidente. pres
tando socorro e assistência. e. após o acontecimento. reali-

zando atividades recuperativas das áreas afetad:ls. Dentro de 
tlma perspectiva histórica. pode-se constatar qlle quanto maior 
o investimento na fase preventiva. menores serão as perdê1s 
humanas e materiais. Por isso. o SINDEC adotou como polí
tica setorial a prioridade absoluta para a fase preventiva. sem 
prejuízo. contudo. das demais fases. oferecendo um vasto 
leque de serviços e obras de função de Defesa Civil. 

Ao atuar na fase preveritiva. as ações do SINDEC v;io 
desde a realização de estudos de risco e vulnerabilidade até 
a implementação de ob-ras de prevenção. tais como obras 
de contenção de encostas (escadarias. muros de arrimo, cober
tura vegetal e outras). obras de infra-estrutura hídrica (cister
nas, tanques. açudes, barragens e outras). e obras voltadas 
para o interesse comunitário. como abrigos reversíveis. canali
zação de rios. drenagens e sistema de alenas. além de outras, 

Quanto ao atendimento. no momento do desastre. são 
vários os serviços do SINDEC que observam corn:spondencia 
com as atividades concernentes à Defesa Civil. Esses serviços 
estendem-se desde aqueles relativos à ação de socorro .lté 
os de assistência, onde se incluem a distribuição de alimentos, 
cobertores. agasalhos. colchões. abastecimento ue água. m~í
quinas. equipamentos e ferramentas. dentre outros. M:1s as 
atividades do SINDEC não se esgotam nos dois momentos 
acima, pois a necessidade do restabelecimento da normaliuade 
da área afetada impõe a recuperação de habitações, prédio,: 
públicos e infra-estruturas diversas. 

Para assegurar a prevenção e a recuperaç<'io nos casos 
de situaçiio de emergência ou estado de calamidade púhlica. 
os servidores da Secretaria Especial de Dcfc:,a CivilllD Minis
tério da Ação Social estão reivindicando a aprl'sentaçãc de 
projeto de lei, com o apoio do Senado Federal. cri,mdo a 
carreira de Defesa Civil. com o objetivo de assegurar um 
quadro permanente de profissional de servidores especiali
zados para o melhor desempenho das funções do SlNDEC, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. as experiências vividas, 
tanto em nível nacional quanto mundial. demonstram qm: 
a integração entre Governo e sociedadl!, no cmprcendilD.::nto 
da Defesa Civil, deve pautar-se nJ. promoção de :tçõcs preven
tivas. em consonãncia com a política nacional para o setor. 
Justo se faz. portanto. o pleito dos servidores da Secretaria 
Especial de Defesa Civil. pois a criação da carreira c~pecífica 
proporcionará a segurança necessária para toda a Naç~io br~si
leira. 

Para que se confirme a declaração da .ONU. de que esta
mos na "Década Internacional para a Rcduç,'io de Desa.,tr.:s 
Nacionais". e para que se cumpram os prcct:itos constitu
cionais de defesa permanente contra as calamidades pública" 
especialmente as secas e inundaçôes. mister se faz que o Brasil 
possa contar com profissionais de carreira: aptos a prestar 
serviços preventivos e a promover a mobilizaçüo nacional, 
sempre que esta se fizer necessüria, dentro do objetivo maiór 
de evitar a perda de vidas humanas e de reduzir danos de 
bens materiais. 

Nesse sentido, erguemos a nossa voz em def<:sa da regi,'io 
Nordeste. tantas vezes sacrificada em seu dc.,cnvül\imc~:tn. 
vítima ora de grandes secas ora de terríveis inundacões. assim 
como .de todas; as, outras regiões e populações ali;lgidas por 
calamidades pubhcas_ Erguemos a nossa voz ['Ci:l tOnTI:.Jcão 
de um quadro de servidores públicos e~pecjaliza'dos :::!TI Ck;'~:-:! 
Civil. para que possamos tanto SOcorrer quanto pr", ... enir. C::.\

rantindo a segunmça nacional e o bem-estar em tO"';;l'-'~ I'-)c~;i
dades deste imenso Brasil. 

Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a 
p31avra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pronuncia 
o seguinte discurw.) - Sr. Presidente. Sr' e Srs. Senadores, 
analisar as intervenções governamentais no setor agrícola, nos 
últimos anos, não é missão fácil. Em primeiro lugar. porque, 
durante o atual governo, a bem da verdade, não foram toma
das medidas que. de forma articulada, possam ser conside
radas, ou possam representar uma política agrícola, ou uma 
política agrária. Em segundo lupr. porque a atuação do gover
no se caracterizou muito mais:.:omo ação tópica e emergencial 
do que como planejamento de médio e de longo prazo. 

Nesse sentido. como efetivar caminhos para a moderni
dade? Não existe país moderno, nem pode modernizar-se o 
país que, tendo vocação agrícola, não investir forte e planeja
damente na sua agricultura. 

Um crescimento sustentável, aliado a um novo modelo 
de distribuição de renda e ao crescimento demográfico, exer
cerá uma grande pressão em termos de demanda de alimentos. 
No caso do Brasil, e da América Latina em geraL devemos 
considerar a fenomenal demanda reprimida de alimentos. hoje 
existente. De acordo com dados disponíveis. no Brasil, hoje, 
aproximadamente metade da população sofre de carência ali
mentar. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, faço essas considerações 
iniciais, para manifestar minRa preocupação em relação ao 
setor agrícola, na perspectiva dos próximos anos. e, particular
mente, no que diz respeito aos reflexos sobre a indústria de 
fertilizantes, insumos indispensáveis, associá'dos aos insumos 
naturais e à ecologia, a uma agricultura moderna e de adequa
da produtividade. 

Q atcpdimento à demanda: alimentar exigirá, de forma 
inquestionável, a elevação da produtividade. pois a expansão 
da fronteira agrícola, além da limitação no que se refere às 
áreas disponíveis, requer altíssimos investimentos em infra-es
trutura, bem como a preservação do meio ambiente tornará 
impraticável o desmatamento de grandes extensões. 

A baixa produtividade da agricultura brasileira, resul
tado, dentre outras razões, da baixa utilização de insumos, 
levou o País a desenvolver, na década de 1970, a indústria 
de fertilizantes. 

Essa ·iniciativa, no entanto, não reverteu a situação, em
bora tenha havido reflexos positivos no aumento da produção 
agrícola. Houve crescimento do consumo de fertilizantes na 
década de 1970; no entanto, há decréscimo no pcríodo 1980. 

Em 1987, consumiram-se. aproximadamente, 9,9 milhões 
de toneladas de fertilizantes. Em 1988, esse consumo diminuiu 
11,5%, e 12,8% em 1989, sem recuperação até o presente. 
Em 1991, o uso de fertilizantes foi calculado em 8,8 milhões 
de toneladas. 

A diminuição dos subsídios ao crédito rural, a instabi
lidade o::~onômica e a recessão são os principais fatores respon
sáveis pela redução da atividade agrícola e, conseqüentémen
te, pela redução do uso de fertilizantes, afetando segnificati
vamente a economicidade da indústria responsável pela produ
ção de matérias-primas específicas. 

Outros problemas sérios também atingem a produção 
de fertiJizantt:!s. 

De acordo com a Associação Nacional para a Difusão 
de Adubos e Corretivos Agrícolas - ANDA - a sazonalidade 
- que concentra 60% d; demanda do:: insumos no segundo 
sl!mestre - é fator responsável pela elevação dos custos de 

transportes. de armazenamento e pelo aumento da dificuldade 
de distribuição: e a localização do maior consumo no Centro
Oeste torna a indústria de fertilizantes fortemente depcnderite 
do desempenho da agricultura de uma única região. pois. 
mesmo o incremento da utilização de fertilizantes no Norto:: 
e no Nordi,';ste - estimado em mais de 30% - não constitui 
impacto muito grande na indústria desse pwduto COll!0 um 
todo. 

Historicamente, café, soja, cana-de-açücar e cítricos -
culturas mais tecnificadas e que visam ao mercado externo 
- são os maiores consumidores de fertilizantes; os produtos 
típicos da agricultura de subsistência - mandioca, feijão e 
arroz de sequeiro - têm baixos índides de consumo. 

De acordo com a ANDA, o consumo médio de nutrientes 
no Brasil (NPK) retrocedeu à década de 70. isto é. caiu para 
52 KG por hectare, quando seria recomendjvel a utilização 
de 100 a 120 KG de NPK. por hectare, nas condições de 
clima e solo predominantes no Brasil. 

No Brasil, Srs. Senadores, existem três grupos de indús
trias ligadas à produção de fertilizantes: aS produtoras de maté
ria-prima básica (amônia. enxofre e rocha fosfática). as produ
toras de matéria-prima intermediária (ácido nítrico. sulfúrico. 
fosfórico, fertilizantcs nitrogenados e fosfatados) e as mistura
doras de NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). À~ duas primei
ras, ligam-se as grandes empresas, enquanto que da terceira 
ocupam-se, predominantemente, as pequenas e médias em
presas. 

Em nosso País, noventa por cento dos fertilizantes nitro
genados são produzidos pelo complcxo Petrofértil c Indústria 
Carboquímica de Santa Catarina. Os produtos fosfalados são 
produzidos por várias empresas de capital nacional. interna
cional, estatal e misto, tais como a Fosfértil, Arafértil, Cope
brás e outras. 

No que se refere ao potássio, o Brasil importa pratica
mente a totalidade do que necessita. pois o possui apenas 
numa jazida em exploração. no Estado de Sergipe. 

A indústria brasileira de fertilizantes apresenta um fatura
mento anual calculado em 2.0 bilhões de dólares. Sua época 
mais alvissareira foi o período de 1970, graças, em grande 
parte, ao á,édito rural subsidiado. 

As indústrias produtoras de matéria-prima para feniii
zantes são dezessete e tém um faturamento anual estimado 
em 1,5 bilhão de dólares. 

Nestes dois últimos anos, seis fábricas foram fechadas, 
quatro suspenderam sua atividade e todas reduziram a procu
ção. Boa parte destas últimas está atuando com 40% de ocio
sidade. 

O Governo brasileiro. por meio da PetrofértiL dett!m 
cerca de 70% da· produção, porém. os preços praticado:> no 
mercado interno conduziram a um significativo aumento da 
importação. Mesmo assim, o Grupo Pctrofértil, em ~991. ob
teve um lucro de 2,2 bilhões de dólares. 

A importação de ferti~izantes a preços menores. de acordo 
com alguns representantes da iniciativa privaàa naciün:lL é 
possivel devido à prática do dumping peLO' empresas estran
geiras, graças à coincidéncía do nosso periodo àe [!!,:1iOr de
manda com a época de retração da agricultura no hemisfério 
norte. 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de :\hreri::.s
Primas, a liberação total da importação de fertilizantes propor
cionaria aos consumidores brasileiros um preçG apenas dois 
por cento menor do que o preço pago pdos fertilizames brasl-
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leiros. com a agravante de que aumentaria grandemente a Cabe lembrar que não sou contra a privatização, Sr. Presi
dependência em relação ao mercado externo, além de reduzir· dente, mas. sim. estou preocupado com a forma como esta 
o emprego c a renda no Brasil. . sendo fcit~. pois entendo que o setor de fertilizantes é vital 

Em 1988. em um momento de expansão do mercado, para a recuperação econômica da agricultura brasileira, e que 
foram reduzidas as alíquotas de importação de matérias-pri- um expressivo inveslÍlh_:'+" publÍ-.:v, ~ealizad,} nesse campo 
mas. porém. a recessão econômica. a conseqüente retração em anos anteriores, não podc-ser desperaiçado. 
da produção agrícola e o aumcnw das importações tiveram Sugiro, portanto, que a Comissão de Assunto:: Econô-
imi acto negativo sobre as indústrias nacionais. micos do Senado Federal ouça representantes U0S vários grü' 

No que se refere ao esforço de privatização, o processo pos envolvidos na produção, comercializáção e utiiiz.ação de 
deveria ter início em fevereiro do corrente ano, com a venda fertilizantes, para disculir a melhor estratégia de privatização 
da Goiásfértil. o que não se deu. A Fosfértil foi negociada das estatais produtoras de matéria-prima, e encontrar alterna
em 12 de agosto, adquirida nor ur;,. consórcio de indústrias tivas de solução para essa questão de vital importância para· 
do ~ctor, além do Bamerindus A Arafértil. Ultrafértil e Nitro- C) BrasiL Não podemos esquecer que, de acordo com estudos 
fértil são parte do programa c. ~ privatização do se~mento. do Ministério da Agricultura. no ano 2000, o País precisará 

É claro, porém. que a alienação está diretamente ligada de 140 milhões de toneladas de grãos tão-somente para satisfa
á situação do mercado de fertilizantes no Brasil. No leilão zer à demanda interna. Segundo os dados do IBGE, hoje, 
da Goiasfértil, não houve compradores e novo leilão será nossa área plantada é de 70 milhões de toneladas de grãos. 
realizado no próximo dia 8 de outubro. Segundo representante Mantidos esses níveis, no ano 2000, o Brasil precisará importar 
do Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para 75 milhões de toneladas de grãos. 
Fl:rtilizantes. o desinteresse pela éompra da empresa deveu-se Não há tempo a perder. Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
à importação com alíquota diminuídas, que estaria inviabi~ com soluções apressadas e de efeito duvidoso. O País precisa 
lizando a indústria nacional e dificultando o processo de priv;l~ modernizar-se. mas para isso necessita planejar sua agricul
tização. As restrições do mercado e a ausência de uma política . ·tI,t~a., alimentar bem seu povo, produzir e progredir. 
de incentivos à indústria nacional de fertilizantes constituem Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_ 
os principais entraves ao setor. 

Além disso, não improvável a desintegração do setor de 
produção de fertilizantes, hoje estruturado em um conjunto COMPARECEA1 MAIS OS SRS. SENADORES: 
dc várias empresas. Basta.que essas empresas sejam vendidas 
separadamente. Aureo Mello - Epitácio Cafeteira ~ Henrique Almeida 

Em conclusão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a solução - Hvdekel Freitas - Odacir Soares. 
dos problemas desse segmento não depende exclusivamente ' () SR: PRESIDENTE (W·almírCampelo) - Na presente 
da privatização, mas, também, e muito mais, de uma política. ,s,essãp. t.erminou o prazo para apresentação de emendas aos 
de médio e longo prazo para a indústria de fertilizantes. envol- Pro.ietos de Lei do Senado nOS 112. de 1991. de autoria do 
vendo não somente a indústria, mas também o setor .~grlcola Senador N.elson Ca.tneiro, que determina a instalação de equi
e o interesse dos agricultores. pamentos amipoluição em veículos automotores de liSO urba-

SI. Presidente e Srs. Senadores, a privatização de um no. e 111, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, 
setor vital para a soberania do País deve considerar tanto que dispõe sobre a nomeação dos presidentes das instituiç~s 
aspectos econômicos quanto políticos, e a situação vivenciada de crédito do Governo Federal. 
pela indústria de fertilizantes indica a necessidade de maiores Aos Projetos não foram oferecidas emendas. 
discussões sobre a política a ser estabelecida pelo Governo' '. ~~.n:até.~i~s serão incluídas em Ordem do Dia, oportu-
Federal para esse segmento. namente. 

A possibilidade de desmantelamento da Petrofértil, com- Não há mais .oradores inscritos. 
promet~ndo a integração das empresas produtoras, merece Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão . 

. ser analisada com maior profundidade. (J.,evanta-se à sessão às 16 horas e 40 minutos.) 
" ,. , 

'TERMO DE COM P R O M ISS O 

No dia 01 (um) de outubro de .1992, na Sala de Reu 

niSes do Gab~nete d~ Presid~ncia do Senado Federal, presente 

o Excelentíssimo Senhor Ministro SYDNE~ SANCHES, Presidente 

do Supremo Tribunal Federal e do Processo de lIrimpeachment llB 

contra o Excelentísiimo Senhor Pr~side~te da República, 
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FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, compareceu o Sr. Dr. GUIDO 

FARIA DE CARVALHO, Secretário-Geral da Mesa do Senado Fe-

deral, e prestou o compromisso de bem servir como escrivão 

no referido processo, conforme designação feita pelo Senhor 

Ministro-Presidente, constante da Ata da reunião com a Mesa 

(fls. CJltf). 

Ministro SYDNEY SANCHES 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e 

do processo de "impeachment" no Senado Federal 

(art. 52, parágrafo único, da C.F.) 

MANDADO DE CITAÇlO 

Zxcelênt!~Bi~o Senhor 
Fel'Ti&n60 M!ortSlo Collor de Mello 
PrG~idente dA Rapública Federativa do 8rasil 

Considerando que a C6mara dos Deputados autorizou, nos 
termos. ~os ~rts. 51, !, e 86, Pcaput". da Constituição Federa' a 
in6tauraç~,? de processo, a~1tindo a acusação contra o presid~nte 
tia :ReplÍb.\..l.ca pela prática -de crimes 'de' responsabiJ.ictade i. e, M.esa do 
Senado Federlil e o ?cesider.te do Suprelno '!'ribunal Federel ltaze'lll sa
ber, por este ato, que fica VOSSb Exceléncia· Pintillladol'O. (cit.ll.do) ti. 

r.esponder, perante esta Casa do COT:gret:.&i:.1 Nacional, ti acusação ad
~i tida ~1a Cá~ara dos Deputados, esta..-.do aberto, desde já I o prazo 
de vint.e dib.6 para responder e indica::- os 2!)eios de prova qu~ houver 
por bem produzir. 

IntegTi!l.J:l o presente l!lIandado a ãenúncia, o relat6rio cir
cunstancia~o da Comissão Especial da C&mara dos Deputados e aprova
dos pelo. plenário da Câmara dos Deputados, rel~t6rio d~ CO~i6São 
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Especial do Senado, aprovado pelo plenário do Senado Feder~l ~ c6-
pio integral de todo o processo. 

Faze~ saber, ainda, que, a partir do recebimento desta 
citação~ está instaurado o processar ficando Vossa Excelêncln, nos 
termos do estabelecido' no art. 86, § lS, II, da Constituição Fe
deral, suspenso das funções de Presidente da República, até conclu
são do julgamento no Senado Federal, ou eté a de::::orr<ància do. prazo 
fixado no § 2 u do~erido arJ?oo.Eu, escrivão Guido Faria de Can~~ 
lho, subscrevo (~~(?l2f.FTlll.(:( ). 

SENADO k.t. . /y~RAL~, ~ t,.. DE OUTUBRO DE 1992 

~. ~ 
~ SYDNEY S~~CHES ~~d:7. 

"PrE:sidente do Supremo Tribunal Federal ~:(ente do Senado Feder. 

SENADO fEDERAL, EM 1 DE" OUTUBRO DE 1992 

Excelentissimo Senhor 

Dr. I TAMAR A. C. fRANCO 

Vice-Presidente da Rep~bl Ica federativa do Brasi I 

Senhor Vice-Presidente, 

considerando que a C~mara dos Deputados autori-

zou, nos termos dos arts. 51, I, e 86 "caput" I da Const itu i ç~o fe 

deral, a instauraç~o de processo, admitindo a acusaç~o contra o 

Presidente da Rep~bl ica, pela pr~tica de crime de responsab i i da 

de, a Mesa do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal Fe 

deral nintimaram N (citaram) o Senhor Presidente da Rep~bl ica a 
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responder perante o Senado Federal ~ acusaç~o admitida pela C~mara 

dos Deputados. 

Em decorrencia da medida, fica o Senhor Presiden 

te da Rep~bl Ica suspenso de suas funç~es at~ conclus~o do julgame~ 

to pelo Senado Federal, ou at~ a decorr~ncia do prazo fixado no 

par~9rafo 2º do r~ferido artigo, devendo Vossa Excel~ncia assumir 

imediatamente a Presid~ncia da Rep~blica, nos termos do art. 79 da 
\. 

Carta Magna h 
~~ 

Min. SYDNEY SANCHES 

Preso do Supremo Tribunal Federal Pres. do S.eFltado , Federa I 
, ~ t .,' W'" :.. 

ATA - MESA 

MESA DO SENADO FEDERAL 

Ata da reunlao, real izada as 12:00 horas do dia 

1º de outubro de 1992. 

Às 12:00 horas do dia 1º de outubro de 1992, reu 

nlu-se a Mesa do Senado Federal, com a presença do Excelentissimo 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney San 

ches, para este ato especialmente convidado, com a final idade de 

forma! izar a citaçao do Presidente da Rep~bl Ica para responder, p~ 

rante esta Casa, por crime de responsabi I idade, conforme previsto 

no art. 52, I, da Const i tu i ç~o Federa I e a f i m de que se efetive 

o seu afastamento das funç~es de Presidente da Rep~bl ica, em cum 

primento ao disposto no par~9rafo 2º do art. 86 da lei Maior. 
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Presentes, al~m do Presidente do Supremo T~ibunal 

Federal, Ministro Sydney Sanches, e do Presidente do Senado Fede 

ral, Senador Mauro Benevides, os Senhores Senadores Alexandre Cos 

ta, Carlos De'Carl i, Dirceu Carneiro, Meira Fi lho, Iran Saraiva, 

M~rciõ Lacerda e Elcio Alvares. 

Com a palavra o Senhor Presidente, Senador Mauro 

Benevides, comuniCOU, em nome da Mesa ao Senhor Presidente do\ Su 

premo Tribunal Federal, que o plen~río da Casa aprovou o parecer 

da Comiss~o especial a que se refere o art. 380, "b", do RISF;ap~s 

explanaç~o que faz, submete ao Plen~rio da Comiss~o o term6 de In 

timação que, aprovado, ~ assinado pelo Presidente da Mesa, Senador 

Mauro Benevides, e pelo Presidente do Supremo, Ministro Sydney San 

ches. 

o Senhor Presidente do Senado passa a Presid~ncia 

do Senado ao Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribu 

nal Federal, para os fins do art. 52, par~grafo ~nico da 

tuição Federal. 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Const i 

tem a 

palavra e apos ressaltar o exemplo de funcionamento das institui

çoes a este ato expressivo de harmonia e coordenação dos Poderes, 

com seu marcante efeito c;vico, fez ponderaçoes sobre direito cons 

titucional e processual, declarando que assinara o mandado de cita 

çao juntamente com o Presidente da Mesa, Senador Mauro Benevides. 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal designa 

como escrlvao o Dr. Guido Faria de Carvalho, Secret~rio-Geral da 

Mesa do Senado Federal. 

Em seguida, o Senhor Presidente passa as maos do 

Senhor Primeiro-Secret~rio, Senador Dirceu Carneiro, o termo em re 

fer~ncia, a fim de ser dado cumprimento ao estabelecido no paragr~ 

fo 2º do art. 23 da lei.l~079, de 1950. 
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Nada mais~a ndo a tratar encerra-se a reuniao, 

as 12:30 horas lavrando eu /ú/H(fJaUJtill<r Guido faria de Carvalho, , 
Secret~rio-Geral da Mesa, a presente ata, que ~ por todos os pr~ 

sentes assinada. r 

~. 

~OA~ 
~;? 
'~ 

arasIlia, 10 de outubro de 1992. 

Zxcelentlasimo Senhor 

Presidente da República 

Doutor RRRMmO AP'FORSO COLLOR DE MELLO 

Palácio do Planalto - Praça dos 3 Poderes 

BRAS:ILU - DF 

Senhor Presidente. 

Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que 

se encontram a sua disposição e de seu nobre Defensor, na 

Secretaria do Senado Federal, todos os elementos informati 

vos em que se baseou o relatório da Comissão Parlamentar de 

Inquérito aprovado pela Câmara dos Deputados e do qual resul 
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tou a denúncia ali apresentada pelos Senhores BAP~OSA 

SOBRINHO e ~~RCELLO LA\~NtRE MACHADO. 

às H>. l~ 

Cordialmente, , 

Presidente do Supremo ~ribunal Federal e 
do processo de -iDpeacbaent8 no Senado Federal 

(art. 52, parágrafo único, C.P.) 

CONTRA-FÉ 

Eu, Fernando Affonso Collor de Mello, recebi, nesta data, 

horas, a citação assinada pelo Presidente do Supremo 

Tribunal Federal e pela Mesa do Senado Federal, instruída com do

cumentos de fls. 1 a 9:1 '1 , que me foi apresentada pelo Senador 

Dirceu Carneiro, na qualidade de Primeiro-Secretário, para res-

ponder, pela prática de crimes de responsabilidade, conforme acu-

sação admitida pela Câmara dos Deputados, anexa. 

------
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Brasília, 06 de outubro de 1992. 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 

DO. Presidente da R~pública 

Senhor Presidente. 

Para conhecimento de Vossa Excelência e de 

seu nobre Defensor, encaminho, em anexo, o roteiro do procedi

mento de Bimpeachment-, elaborado com observância das normas 

constitucionais, legais e regimentais. 

Cordialmente, 

Ministro SYDNEY SABCRES 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e 

do Processo de Bimpeachaent- (art. 52, 

parágrafo único da Constituição Federal) 

pelo Senado Federal, da Resolução da C6.llUIa 

dOIS Deputados.. que autoriza a abertura do proc::esso de 
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iapaaebpent contra o Presidente da República (Constituição 

Federal, art. 86, CAput, combinado com o art. 51, Z). 

2. Lei tura da denúncia popular e da autorização dada pela 

Câmara dos Deputados no expediente da sessão seguinte (Lei 

n 9 1.079/50, art. 44). 

3. Encaminhamento· desses atos a uma Comissão Especial, 

para apreciação (Lei n Q 1.079/50, art. 44, segunda parte). 

Observância do' princípio da proporcionalidade partidária na 

composição desse órqão colegiado ( Constituição Federal, 
art. 58, § 1 9 ). 

4. Reunião da Comissão Especial no prazo de 48 horas. Eleição 

de seu Presidente e respectivo Relator (Lei n Q 1.079/50, 

art. 45, primeira parte). 

5. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo de 

dez dias, versando o conhecimento, ou não, da dentlncia 

popular. possibilidade de a Comissão proceder, durante o 

prazo de dez dias, às diligências que julgar necessárias 

(Lei n 9 1.079/50, art. 45, segunda parte). 

6. Leitura do 

do Senado. 

parecer da Comissão no expediente 

Publicação dessa peça opinativa no 
de sessão 

Diário do 

Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser 

distribuídos entre os Senadores (Lei n 9 1.079/50, art. 4~). 

7. Inclusão do parecer na ordem do dia da sessão seguinte 

(Lei n 9 1.079/50, art. 46, in ~). 
'0 

•• Di.cua.Ao e votaçAo noainal do parecer, pelo Plenirio 

do Senado "ederal, ma WI .6 turno (Lei na 1.079/50, art. 47, 
pri .. ira part,a): 
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.) ae rejeita40, dar-ae-á a extinç60 an&aala do 

procesao, coz o conaeqúente arquivamento doa autos 
(Lei n 8 1.079/50, art. 48); 

b) ae aprova40, por maioria ataples 

-se-á passível 4e deliberação 

oferecida (Lei na 1.079/50, art. 

9. Transmissão da Presidência do Senado 

de votos, reputar

a denúncia popular 

47, in ~); 

ao Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, para os fins do parágrafo 

do art. 52 da Constituição Federal. 
único 

10. Se a denúncia for considerada objeto de d~liberação, 

notificar-se-á o denunciado para, no prazo de vinte dias, 

responder à acusação (Lei na 1.079/50, art. 49) (Prazo 

duplicado para que não seja inferior ao das alegações 

finais). Tem-se, neste momento, por formalmente instaurado o 

pr9cesso de iPPQachPent contra o Presidente da República 
(Ç9nstituição Federal, art. 86, § la, 11). 

11. Interrogatório do denunciado, a critério da Comissão. 

Faculdade de não comparecer a esse ato processual ou de não 

responder às perguntas formuladas (arts. 38 e 73 da Lei 

1.079/50, .pombinados com os arts. 185 a 196 do Código de 

Processo Penal, art. 

Constituição Federal). 

12. Instrução probatória 

incisos LIV e LXIII, da 

ampla perante a Comissão Especial 

(Código de Processo Penal, arts. 3 a e 155, combinados com o 

Código de Processo Civil, art. 332; Lei na 1.079/50, arts. 

38 e 73). vbservância do princípio do contraditório 
(Constituição Federal, art. 59, LV). Possibilidade de 

intervenção processual dos denunciantes e do denunciado 

(Lei n 9 1.079/50, art. 52). 
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13. Po •• ibilida~e de ofaraciBanto de alaga9~. tinai ••• critas 

palos denunciantes a palo denunciado. Prazo: quinze diu e 

~ •• i~te (Lai n- 8.038/90, art. 11, QNNt). 

14. Parecer da Comisslo Especial, a ser emitido no prazo de dez 

41as, sobre a procedência ou iaproced6ncia da acusaçio. 
, 

PUblicação e distribuiçio do parecer, com todas as peças que 

o instruíram, aos 

dia /I dentro de 

distribuição (Lei 

Senadores. 1ncluslo do parecer na ordem do 

48 horas, no ainimo, a contar de sua 

na 1.079/50, arts. 51 e 53). 

15. Discussão e votação nominal do parecer, pelo Plen'rio do 

Senado, em um s6 turno: 

a} se o Senado entender que não procede a acusação, o 

processo ser' arquivado (Lei na 1.079/50, art. 55); 

b) se o Senado aprovar o parecer, por .aioria simples 

de votos, considerar-se-' procedente a acusação 

(Lei na 1.079/50, art. 44, segunda parte). 

16. Notificação da decisão senatorial, consubstanciadora de um 

)U1Z0 de pronúncia, ao Presidente da República e aos 

denunciantes (Lei na 1.079/50, art. 55, segunda parte)_ 

17. Cabimento de recurso para o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal contra deliberações da Comissão Especial, em 

qualquer fase do procedimento (Arts. 52, parágrafo único o da 

constituição Federal, arts. 38 e 73 da Lei 1.079/50, 

art. 48, incisos 8 e 13, do Regimento Interno do Senado 

Pederal, art. 17/1 X/I -n" /I e 11, -fa., do RegiJrlento 1nterno da 

C6l1ara dos Deputados). Prazo de interposiçio, co. 

ofereci1lento de razões recursais: cinco dias (Código de 

Processo Penal, art. 
1.079/50, arts. 38 e 73). 

593, 11, combinado com Lei 
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18. Xntiaaç.6o dos denunciantes da deliberaçAo plenária do 

Senado.. Vista do processo, na Secretaria do Senado 11 para 

ofereci1llento, .. 48 horaJI, do libelo acuaatório e respectivo 

rol de testemunhas (Lei n It 1 .. 079/50, a.rt.. 58 6 pri1lleira 

parte) .. 

19. Abertura de vista ao denunciado, ou 

oferecer, em 48 boras g a contrariedade 

testemunhas (Lei n e 1.079/50, art. 58, 

ao seu defensor, para 

ao libelo e o rol de 

segunda parte) .. 

20. Encaminhamento dos autos ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal que designarA data para julqamento do denunciado 

(Lei n 9 1.079/50, art. 59), notificando-se os denunciantes e 
o denunciado. Intimação das testemunhas. Intervalo mínimo de 

10 dias entre a notificação e o julqamento (Lei n e 1.079/50, 

art. 60 e seu parAqrafo Óllico) .. 

21. Abertura da sessão de julgamento, sendo apreqoadas as par

tes , que poderão comparecer pessoalmente ou por intermédio 

de seus procuradores (Lei n s 1.079/50, art. 61). Se ausente 

o denunciado, decretar-se-lbe-A a r~velia, com o conseqüente 

adiamento do julqamento .. Designação de nova -data e nomeação 

de advoqadolativo (Lei n Q 1.079/50, art. 62, § 1 9 ). 

22. Da sessão de julgamento, presidida pelo Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, participarão ,como juízes, todos 

os· Senadores presentes, com exceção dos que incidirem nas 

situações de incompatibilidade de natureza jurídico

processual (Lei n 9 1.079/50, art. 63, CAput, combinado com 

art. 36) .. 

23.. Leitura dos autos do processo.. Inquiriçio das. testeJlnmbas 

(Lei n fll 1.079/50, art. 64) .. Possibilidade de contradita, de 
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reinquirição e de acareação das testemunhas, por iniciativa 
dos denunciantes e do denunciado. Os Senadores poderão 
formular reperquntas à.s testeaunhas, sempre por intermédio.. 

do Preaidenta 40 Supremo Tribunal Federal (Lai fte 1.079/50, 

art. 65). 

24. "inda a inquiriç6o, .. rio realizado. o. debate. orai., .endo 
~acultadas a r.plica e a tr6plica entre 011 denunciantes e o 
denunciado, pelo prazo que o Pre.idente do Supr8BO Tribunal 
"ederal estipular (Lei n B 1.079/50, art. 66,.RAput). 

25. Concluído. o. debataa, retirar_e-lo as parte. do recinto da 
sessão. Discussão ónica entre os Senadores .obre o objeto da 
acusação (Lei n D 1.079/50, art. 66, paráqrafo ónico). 

26. O Presidente do Supremo Tribunal Federal relata o processo, 
.adiante exposição resumida dos fundamentos da acusação e da 
defesa, bem assim indicação dos respectivos elementos de 
prova (Lei n D 1.079/50, art. 67). 

27. Realização do julgamento, em votação nominal, pelos 
Senadores êe,jçrlicJos, que responderão SD ou JIlQ l 
seguinte pergunta ~or.ula4a pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal: lllCoaeteu o acusado l'ERRAIIDO Al'FORSO COLIDR 
DE JIKI.IO os criJBes que lhe do iBputados, e deve ser ele 
condenado à. perda do seu cargo e A inabil.i tação teJlllpOrária, 

. por oi to anos, para o desewpenbo de qua1quer outra função 
pública, el.etiva ou de ncmea.ção?" (Co~stituição Federal, 
art. 52, paráqrafo único; Lei n D 1.079/50, art. 68). 

28. Lavratura da sentença pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, que será assinada por ele e pelos Senadores que ti
verem participado do julgamento. Transcrição dessa resolução 
do Senado em ata e publicação desta no Diário Oficial e no 
Diário do Conqresso Racional (Lei n D .1.079/50, art. 69). 
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29. Cientificação imediata da sentença ao denunciado (Lei n 11 

1.079/50, art. 71). 

30. Encerramento do processo. 

1. co. a nova COn.ti tuiçlo, concentrUlll-se na in.Unci. 

politico-institucional do Senado Pederal, no que concerne ao 

processo de responsabi li zaçi.o politico-administrativa do 

Presidente da bpl1blica, tanto o juizo 4e acusação quanto c 
julgamento , art. 52, I). 

2. Em virtude das novas atribuiç6es constitucionais do Senado -

e por ~ompetir-lhe o processo e o julqamento do Presidente 

3. 

da República nos crimes de responsabilidade·· torna-se 

possivel invocar a- analoqia para adotar, nesse 

procedimento, e com as necessárias adequações, as normas 

que regem o processo de iBPftacbpent dos Ministros do Supremc 

Tribunal Federal (Lei n ll 1.079/50, arts. 36 e 41 a 73). 

A exigência constitucional da máioria qualificada de 2/3 

totalidade dos senadores limita-se,·· exclusivamente, 

hipótese de con&mruão do Presidente da República 

Senado (Constituição Federal, art. 52, parágrafo único). 

da 

i 

pele 

As 

demais deliberações do Senado serão tomadas por maiori! 

simples, presente a maioria absoluta dos seus membros 

(Consti tuição Federal, art. 47) • Todas as questões 

incidentes do processo serão vencidas por simples maioria j 

não assim a sentença condenatória. A simples maioria imporU 

absol vição ("A.DREI..lliO LEAL, a 'Teoria e Prática dê 

constituição Federal. Brasileira", Parte Primeira, p. 476, 

1925, Briguiet, Rio). 
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4. suspensão compulsória e provisória do Presidente di 

República decorre da instauração do processo de jJlP@Aebrni 

pelo Senado (Consti tuição Federal fi art. 86 fi fi -1. a fi XI). Tem· 

se por instaurado esse processo quando da notificação forma: 

ao Presidente da República de que dispõe do prazo de vin~ 

dias para responder à acusação popular, que foi consideradi 

objeto de deliberação pelo Senado. 

5.. COm a supressão do papel constitucional que tradiciona\~hb 

•• çr. foi out.orvado ~ CAlUra dos Deputados, j' do aaia lhe 

incuabe, .ob a 69id. da CUta Política de 1988, a foraulaçlo 

do juízo d. acuaaçio. o.a •• BOdo, rev.la-a. invi'vel - a~ 

.. sao por aua6ncia de recepçAo da noraa inseri ta no art.. 23, 

I 4 8 , da Lei na 1.079/50 - a .1.içAo, por ••• a Casa 

Legi.lativa, d. uaa coais.Ao de tr6s aeabros destinada a 
acompanhar, no Sanado, o julgamento do Pre.idente da 

República. Basa atribuição - nela incluída a faculdade 

processual de oferecer o libelo acusatório pertence, 
agora 8 aos próprios denunciantes. 

6.. O Presidente do Supremo Tribunal Federal funciona COJlO 

Presidente do Senado ao longo de todo o processo e 

julgamento do Presidente da República por crime de 

responsabilidade. Exclusivamente para esse fim. Dessa 

indisponíye1 condição juridico-constitucional decorre a 
relevante circunstância de que ao Presidente do Supremo 
Tribunal Federal compete a resolução de todos os 

de ordem juridica que se verificarem durante as 

fases em que se desenvolve o procedimento. Desse 

deliberações emanadas da Comissão Especial de 

incidentes 

sucessivas 

modo, as 

Senadores 
comportarão recurso, na esfera poli tico-administrati va, para 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

7.. O prazo constitucional de 1.80 dias (art. 68, § 2 5 ), 

referente ao afastamento do Presidente da República de suas 
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funções, inicia-se com a instauração do processo de 

iwpeachment. A contagem desse prazo que é improrrogável -

não se inicia, em conseqüência, ~om a mera instalação dos 

trabalhos no Senado Federal. 

8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não discute, não 

vota e nem julga o libelo acusatório. Cabe-lhe, tãO-BOlIIeDte, 

exercer a presidência do processo de 'JP"'!"achpfmt do Chefe de 

Estado. 

9. A ausência dos 

comparecer ao 

sessão do Senado 

denunciantes I que eventuaaente deixem de 

julgamento, não implicará o adiamento dessa 

(Lei n e 1.019/50. art. 62, çaput). 

DECLARACAo 

Declaro que recebi, nesta data, do Senhor es 

crivão do processo de impeachment, expediente do Senhor Mi 

nistro Sidney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Fede 

ral e do Processo (art. 52 0 parágrafo único, da Constitui 

çao Federal) encaminhando o roteiro do procedimento de 

"impeachment", constante de sete folhas devidamente rubrica 

das pelo escrivão. 

jJ,~ . 
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Of.PI-Ol/92 Brasília, O i de outubro de 1992 

Senhor Presidente, 

encaminho a Vossa Excelência, para os 
devidos fins, c )pl.a do roteiro de procedimento de li impeachment I. 
elaborado pelo Senhor Ministro Sidney Sanches, Presidente do 
Supremo Tribunal Federal. 

Respeitosamente, 

çí!,PY@(JJU(, ~ 
G O FARIA DE CARVALHO 

Escrivão do rocesso de nimpeachment" 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador ÉLCIO ALVARES 
Presidente da comissãp Especial do "içeacbment9G 

Senado Federal 
Brasília - DF .. 

~ D2 "UIDIiUD Di QPt1BUCl. 

,±i'","""~ ftQÇJWlJfIIITAL 

Jm)ICImf ACCQDTlOUS - (JOtIO Im ACQSAClO) 

1.. ReceblJDento, pelo Senado Federal, da Resolução da Câmara 
doa Deputados, que autoriza a abertura do processo de 
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iwpeacbp@nt contra o Presidente da Repúblicã (Constituiç60 

Federal, art. 86, coput, combinado com o art. 51, I). 

2. Leitura da denúncia popular e da autorizaç60 dada pela 

Câmara dos Deputados no expediente da sessio seguinte (Lei 

na 1.079/50, art. 44). 

3. Encaminhamento desses atos a uma Comissão Especial, 

para apreciação (Lei na 1.079/50, art. 44, segunda parte). 

Observância do principio da proporcionalidade partidária no 

composição desse órgio colegiado (Constituição Federal, 

art. 58, § la). 

4. Reunião da Comissão Especial no prazo de 48 horas. Eleição 

de seu Presidente e respectivo Relator (Lei na 1.079/50, 

art. 45, primeira parte). 

5. Parecer da Comissão Especial, a ser emitido no prazo de 

dez dias, versando o conhecimento, ou não, da denúncia 

popular. possibilidade de a Comissão proceder, durante o 
prazo de dez dias, às diligências que julgar necessárias 

(Lei na 1.079/50, art. 45, segunda parte). 

€i. . Leitura do 

do Senado. 

parecer da Comissão no expediente 

Publicação dessa peça opinativa no 

de sessão 

Diário do 

Congresso Nacional e em avulsos, que deverão ser 

distribuídos entre os Senadores (Lei na 1.079/50, art. 46). 

7. Inclusão do parecer na ordem do dia da sessão seguinte 

(Lei na 1.079/50, art. 46,' in fine). 

8. Discussão e votação nominal do parecer I pelo Plen6.rio 

do Senado Federal, em um s6 turno (Lei n 8 1.079/50, art. 47, 

priBeira parte): 
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a) H rejeitado, d&r-..-' a extin9l0 an&aala do 

prc::llCesso, co. o conseqü.nte arqui v_nto dos auto. 

(Lai n e 1.07t/50, art. 41)1 

b).. aprovado, por .. ioria .iaples a. votos, 

reputar-..-, passivel de aeliberaçlo a aendncia 

popular oferecida (Lai 0 111 1.07t/50, art. 47, 1D 
fiM) 1 

9. Trensmissio da Presidência do Senado ao Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, para os fins do parágrafo dnico 

do art. 52 da constituição Federal. 

lO. Se a denúncia for considerada objeto de deliberaçio, 

notificar-se-á o denunciado para, no prazo de vinte dias, 

responder à acusação (Lei n lll 1.079/50, art. 49) (Prazo 

duplicado para que não seja inferior ao das alegações 

finais)" Tem-se, neste aomente, por formalmente instaurado o 

processo de tppeacbeent contra o Presidente da Repdblica 

(Constituiçio Federal, art. 86, I 1111, 11). 

li. Interrogatório do denunciado, pela Comissão. 

Faculdade de não comparecer a esse ato processual ou de não 

responder às perguntas formuladas (arts. 38 e 73 da Lei 

1.079/50, combinados com os arts. 185 a 196 do C6digo de 

Processo Penal, art. 59, incisos LXV e LXII~da Constituição 

Federal). 

12" Instrução 

(Código de 

Código de 

probatória ampla perante a Comissão Especial 

Processo Penal, arts. 3 a e 155, combinados com o 

Processo Civil, art. 332: Lei n lll 1.079/50, arts. 

38 e 73) .. 

(.Constituiçio 

Observância do principio do contraditório 

Federal, art. 5 1t 
/I LV).. Possibilidade de 

intervençio processual dos denunciantes e do denunciado 

(Lei n lll 1.019/50, art. 52). 
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13. possibilidade de oferecimento de aleqaç6es finais escritas 

pelos denunciantes e pelo denunciado. Prazo: quinze dias , 

sucessiva.ente (Lei n e 8.038/90, art .. 11, caput) .. 

14. Parecer da Coaissão Especial, a ser .mitido no prazo de dez 

dias, sobre a procedência ou i.procedência da acusaçlo. 

Publicação e distribuiçio do parecer, com todas as peças ~e 

o inatru1re., ao. Senadore •• ~nclua'o do parecer na ord •• do 

dia, dentro de 48 bora., no .1nimo, a contar d. sua 

diatribuiçAo (Lei na 1.019/50, arts. 51 • 53). 

15. DiscussAo e votaçio nominal do parecer, pelo Plenário do 

Senado, em um a6 turno: 

a) se o Senado entender que nio procede a acusaçio, o 

processo será arquivado (Lei na 1.019/50, art. 55); 

b) se o Senado aprovar o parecer, por maioria simples 

de votos, considerar-se-á procedente a acusação 

(Lei na 1.019/50, art. 44, segunda parte). 

16. Notificação da decisão senatorial, consubstanciadora de um 

juizo de pronúncia, ao Presidente da República e aos 

denunciantes (Lei na 1.019/50, art. 55, segunda parte). 

11. Cabimento de recurso para o Presidente do Supremo Tribunal 

Federal contra deliberações da Comissão Especial, em 

qualquer fase do procedimento (Arts. 52, parágrafo único, da 

Constituição Federal, arts. 38 e 73 da Lei 1.079/50, 

art. 48, incisos 8 e 13, do Regimento Interno do Senado 

Federal, art. 17, I, -n-, e II, -f-, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados). Prazo de interposição; com 

oferecimento de razões recursais: cinco dias (Código de 

Processo Penal, art. 593, II, combinado com Lei na 

1.079/50, arts. 38 e 73). 
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b) JUDICnm CAUSAE - (FASE DI. àJU'LGAlmNTQ) 

18. Intimação dos denunciantes da deliberação plenária do 
Senado. Vista do processo, na Secretaria do Senado, para 
oferecimento, em 48 horas, do libelo acusatório e respectivo 
rol de testemunhas (Lei n D 1.079/50, art. 58, primeira 
parte) • 

19. Abertura de vista ao denunciado, ou 
of~recer, em 48 horas, a contrariedade 

testemunhas (Lei n D 1.079/50, art. 58, 

ao seu defensor, para 
ao libelo e o rol de 
segunda parte). 

20. Itncaainha.ento dOfl auto. ao Pre.idente do 8uprelllO Tribunal 
rederal que de.l~lar' data para julgaaento do denunciado 
(Lei na 1.079/50, al:t. 59), notificando-•• o. denunciante. ta 

o denunciado. IntlmaçAo da. testemunhas. Intervalo minimo d. 
10 dias entre a not:Lficaç60 e o julgamento (Lei n ll 1.079/50, 

art. 60 • 8eu par'~~afo ónico). 

21.. Abertura da 
partes, que 
intermédio de 

sesu60 de julgamento, sendo apregoadas as 
~~~r60 comparecer pessoalmente ou por 

8eus procuradores (Lei n e 1.079/50, art. 61). 

Se ausente o denunciado, decretar-se-Ihe-á a revelia, com o 
conseqüente adiamento do julgamento. DesiqnaçAo de nova data 
e nomeação de advogado dativo (Lei n D 1.079/50, art. 62, i 

lD). 

22. Da sessão de julgamento, presidida pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, participarão, como juízes, todos 
os Senadores presentes, com exceção dos que incidirem nas 
situações de incompatibilidade de natureza jurídico
processual (Lei n D 1.079/50, art. 63, caPut, combinado com 
art. 36). 

23. Leitura dos autos do processo. Inquirição das testemUnhas 
(Lei na 1.079/50, art. 64). possibilidade de contradita, de. 
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reinquirição e de acareação das testemunhas, por iniciativa 

dos denunciantes e do denunciado. Os Senadores poderão 

formular reperguntas ~s testemunhas, sempre por intermédio 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal (Lei na 1.079/50, 

art. 65). 

24. Finda a inquirição, serão realizados os debates orais, sendo 

facultadas a réplica e a tréplica entre os denunciantes e o 

denunciado, pelo prazo que o Presidente do Suprell.o Tribunal 

Federal estipular (Lei n~ 1.079/50, art. 66, CAPut). 

25. Concluídos os debates, retirar-se-Ao as partes do recinto 

sess60. Discuss60 ÓDica entre os Senadores sobre o eto 

acusaç60 (Lei na 1.079/50, art. 66, parágrafo ÓDico). 

26. O Presidente do Supremo Tribunal Federal relata o processo, 

mediante exposição resumida dos fundamentos acusação e 

defesa, bem assim indicação dos respectivos elementos 

prova (Lei n 8 1.079/50, art. 61). 

27 .. balizaçlo 40 julc; .... nto, 

Senadores des'PIPf'M'ldos, q6. 
seguinte pergunta formulada 

.. votaçlo 

responderAo 
pelo 

Tribunal Federal: "Coaetau o acusado I'ERJQH'OO 

DE DIJ.o 0lIl cri.Bes que lhe do illputados", • 1!I"lIlA'U'lIII> 

condenado 11 perda do 88U cargo • 11 inabilitaç60 

por oito anos" para o deseçenbo de qualquer 
póblica, eletiva ou de DOmeaç6o?" (Constituição 
art. 52, parágrafo ÓDico; Lei n e 1.079/50, art. ). 

• 

28. Lavratura da sentença pelo Presidente do Supremo Tribunal 

Federal, que será assinada por ele e pelos Senadores que 

tiverem participado do julgamento. Transcrição dessa 

resolução do Senado em ata e publicação desta no Diário 
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Oficial e no Diário do Congresso Nacional (Lei n m 1.079/50, 

art. 69) .. 

29. Cientificação imediata da sentença ao denunciado (Lei na 
1.079/50, art. 71). 

30. Encerramento do processo. 

• Q X .. • 

1. Com a nova Constituiçio, concentram-se na instAne!a 

político-institucional do Senado Pederal, no que coneeme ao 

processo de responsabilizaçio político-administrativa do 

Presidente da Repl1blica, tanto o juízo de acusaçio quanto o 
julgamento, art. 52, I). 

2. Em virtude das novas atribuições constitucionais do Senado _ 

e por competir-lhe o processo e o julgamento do Presidente 

da República nos crimes de responsabilidade torna-se 

possivel invocar a analogia para adotar, nesse 
procedimento, e com as necessárias adequações, as normas 

que regem o processo de 1apeaçbpent dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal (Lei na 1.079/50, arts. 36 e 41 a 73). 

3. A exigência constitucional da maioria qualificada de 2/3 da 

totalidade dos Senadores limita-se, exc~usivamente, l 

hipótese de condenação do Presidente da Repl1blica pelo 
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Senado (Constituição Federal, art. 52, parágrafo ÜDico). As 

demais deliberações do Senado serão tomadas por maioria 

simples, presente a maioria absoluta dos seus membros 

(Constituição Federal, art. 47). Todas as questões 

incidentes do processo serão vencidas por simples maioria I 

não assim a sentença condenatória. A simples maioria importa 

absol vição (I"AURELDfO LEAL, a Teoria e Prática da 

Consti tuição Federal Brasileira", Parte Primeira I p 476, 

1925, Briquiet, Rio). 

4. A suspensão compulsória e provisória do Presidente da 

Rep11blica decorre da instauração do processo de t!lP@acbBent 

pelo Senado (Constituição Federal, art. 86, I 1 8 , II). Tem

se por instaurado esse processo quando da notificação formal 

ao Presidente da República de que dispõe do prazo de vinte 

dias para responder l acusação popular, que foi considerada 

objeto de deliberação pelo Senado. 

5. Com a supressão do papel constitucional que tradicionalmente 

sempre foi outorgado l Câmara dos Deputados, já não mais lhe 

lnçumbe, sob a égide da carta Política de 1988, a formulação 

do juízo de ~cusação. Desse modo, revela-se inviável - até 

6 .. 

mesmo por ausência de recePQio da norma inscrita no art. 23, 

I 4 8 , da Lei n t 1.079/50 - a .lei9l0, por •• sa Casa 

Legislativa, de usa comisslo de três membro. de.tinada a 

acompanhar, no Senado, o julgamento do Pre.idente da 

República. Essa atribuiçio - nela incluída a faculdade 

processual de oferecer o libelo acusat6rio pertence, 

agora, aos próprios denunciantes. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal funciona como 

Presidente do Senado ao longo de todo o processo • 
julgamento do Presidente da República por crime de 

responsabilidade. Exclusivamente para esse fim. Dessa 

indisRQniy~l condição juridico-constitucional decorre a 
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relevante circunstAncia de que ao Presidente 

Tribunal Federal compete a resolução de todos os 

de ordem jurídica que se verificarem durante as 

fases em que se desenvolve o procedimento. Desse 

deliberações emanadas da Comissão Especial de 

do Supremo 

incidentes 

sucessivas 

.odo, as 

Senadores 

comportarão recurso, na esfera político-administrativa, para 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

7. O prazo consti tucional de 180 dias (art.. 86, § ,g;'~) (j 

referente ao afastamento do Presidente da República de suas 

funções e inicia-se com a instauração do processO de 

iapeachaent. A contagem desse prazo que é improrrogável -

não se inicia, em conseqüência g com a mera instalação dos 

trabalhos no Senado Federal. 

8. O Presidente do Supremo Tribunal Federal não discute, não 

vota e nem julga o libelo acusatório. Cabe-lhe, tão-&oJlleDte, 

exercer a presidência do processo de iwpeacbBent do Chefe de 

co. parecer 

sessão 

dos denunciantes, que eventualJllente deixem de 

ao julgamento, não implicará o adiamento dessa 

Senado (Lei n B 1.079/50, art. 62, coput). ~ 

Certifico que, nesta data, compareceu, à Subsecre-
taria de Comissões do Senado Federal, onde acha-se guardada to~a 

Por ser verdade, certifico e dou fé. 

~ .Senado Federal, em 07 de outubro de 1992 

~/I! ~a(l~ !!tl/, 
GUInO fA?..IA DE CARV.M.BO 

Escrivão do p/ocesso de I!Inlpeachment" 
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O Conselho Constitucional !francês: ator da lei, 
mas nunca seu autOf! - Paulo Rodrigues 
Vieira 

Os Ojreitos Fundamentais na lei Fundamental 
de Bom - Luís Afonso Heck 

A venda na. Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal. Anexo a: 2~ 8Indar 
- Praça dos Três Poderes. CEP 70160 - Brasília. DF - Telefones 311--3578 e 311-3519. 

Os pedidos a ser-em atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50'% (cinqüenta 
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e IlICOfTlParIhados de 
cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal OU de vale posta! remetido 
à Agência EeT do Senado - CGA 470775. 



CÓDIGO DEPROTEÇ- E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

- Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe sobre 
a proteÇão do consumidor e dá outras providências 

- Dispositivos vetados e razões dos vetos 
- Legislação correlata 
- índice temático 

À venda na Subsecretaria de Edi
ções Técnicas - Senado Federal, Anexo 
I, 220 andar - Praça dos Três Poderes, 
CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 
311-3578 e 311-3579. 

Lançamento 
Cr$ 800,00 

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por 
cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque 
nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agên
cia ECT do Senado CGA 470775. 
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CONSTITUÍDA NOS TER
MOS DO ART. 380, "Bit, DO REGIMENTO INTERNO, REALIZADA EM 7 DE OUTU
BRO DE 1992. 

PRESIDENTE: Elcio Alvares 
RELATOR: Antonio Mariz 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Declaro aberta 

a reunião. 

Quero, inici&lmente, cumprimentar o nobre Ministro 

Sydney Sanches, como Presidente do Senado para o efeito 

especial de acompanhar este processo de impedimento do 

Senhor Presidente da República, afastado, Fernando Collor de 

Mello. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz, 

para que faça sua exposição. Logo em seguida, na pauta de 

assuntos gerais, qualquer membro da Comissão terá direito de 

pedir a palavra. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Tem V. EX 2 a 

palavra. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, vamos esperar 

que a imprensa colha todas as imagens, para que possamos 

enxergar o Presidente e o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Solicito, 

então, à 

trabalho ..• 

imprensa, por favor, que nos faculte nosso 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pediria, também, 

um pouco de silêncio, para podermos escutar o que vai ser 

dito. 

Srs. Senadores, o objetivo desta reunião, 

convocada pelo Senador Elcio Alvares, é dar conhecimento 

aos membros da Comissão do rito procedimental a ser adotado 
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no processo e julgamento do Senhor Presidente da República 

no Senado Federal. 

A necessidade desse 

explícitos os vários passos 

roteiro, visando a 

que a Comissão deverá 

tornar 

dar no 

curso do processo, decorre, como é do conhecimento geral, do 

fato de que a Lei n Q 1.079, de 10 de abril de 1950, se 

encontrar parcialmente revogada em virtude de a nova 

Constituição Federal haver determinado que o processo, ao 

invés de ocorrer na Câmara dos Deputados, dar-se-á no Senado 
Federal. A lei de 1950, Que, portanto, se compatibilizava 

com a Constituição de 1946, previa que o juizo de acusação, 

em outras palavras, a instrução criminal, deveria processar

se na Câmara e o juizo da causa, isto é, a fase de 

julgamento, deveria sobrevir no Senado. A nova Constituição, 

concentrou no Senado o processo e o julgamento, reservando â 

Câmara dos Deputados tão~somente a autorização do processo, 

nos termos dos art. 51 e 52. Portanto, tornou-se necessário 

esse esforço de interpretação legal, esse esforço de 

compatibilização das leis disponíveis com a nova 

Constituição. Trata-se, na verdade, de repetição do que já 

ocorreu na Câmara dos Deputados. Também o Presidente daquela 

Casa se viu compelido a ordenar o rito a ser ali adotado, e 

isso foi feito lá. 

O rito adotado na Cãmara chegou a ser contestado 

em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O STF, 

embora aceitasse o mandado, reconhecendo sua jurisdição para 

apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito individual, 

entendeu, segundo julgamento público visto por todo o Pais, 

que a matéria procedimental era, na verdade, de competência 

interna da Casa do Congresso Nacional. 

Agora tivemos o mesmo problema: o de definir qual 

o rjto a ser adotado. No caso do Senado, corno o processo e 

julgamento, também nos termos da Constituição Federal, 

parágrafo único do art. 52, é do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, coube a S. Exª, e não ao Presidente do 
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Senado, fixar esse rito. É o que ternos aqui em mão e que 

deve haver sido distribuído a cada um dos Srs. Senadores. 
Essa distribuição se faz não só para conhecimento mas também 

para análise da Comissão, embora não seja objeto de 

deliberação nossa, porque, na verdade, nada há de novo. O 

que há aquI é a interpretação de leis previamente 

existentes. Não estamos criando normas novas para o 

processo. O que faz o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

é antecipar a sua interpretação das leis existentes. É o que 

está aqui. 

Há pontos que talvez provoquem discussão. Não digo 

debate na Comissão porque, corno disse, não estamos 

deliberando sobre isso, mas apenas dando conhecimento. Mas, 

há alguns pontos que poderão, talvez, surpreender a 

Comissão. Refiro-me, por exemplo, ao inciso XVII dessa 

enumeração de passos processuais, em que é explicitado o 

direito de recurso ao Presidente do Supremo Tribunal Federal 

de cada decisão desta Comissão. 

O inciso XVII diz: "Cabimento de recurso para o 

Supremo Tribunal Federal contra deliberações da Comissão 

Especial em qualquer fase do procedimento." 

O Presidente do Supremo indica os artigos em que 

funda o seu entendimento - art. 52, parágrafo único da 

Constituição Federal, arts. 38 e 73 da Lei n~ 1.079/50. 

Nessa primeira referência, fala-se da competência do 

Presidente, da invocação subsidiátia do Código de Processo 

Penal e dos Regimentos Internos da Câmara e do Senado em 

socorro da Lei n Q 1.079; prossegue citando ainda o art. 48, 

incisos VIII e XIII do Regimento Interno do Senado Federal; 

art. 17, incisos I, letra "n" e, 11, letra Rf", do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados; fixa o prazo de 

interposição, com oferecimento de razões recursais, em cinco 

dias, baseado no Código de Processo Penal, art. 593, 11, 

combinado com a Lei n Q 1.079/50, arts. 38 e 73. 
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A Lei n Q 1.079, arts. 38 e 73 é, mais uma vez, a 

remissão ao Código de Processo Penal. Esses arts. 38 e 73 da 

Lei n Q 1.079/50; na verdade, citam o Código de Processo 

Penal como lei a ser invocada subsidiariamente. 

Então, esse item, por exemplo, permite compreender 

a dificuldade que terá ~ Comissão para fixar um calendário. 

Na verdade, não há como a Comissão fixar o calendário, 

considerando não só a instrução probatória propriamente 

dita, que não está submetida a prazos na produção de provas, 

como, agora, quando se torna clara a viabilidade de recursos 

contra todas as decisões tomadas pela Comissão - recursos 

dirigidos ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Creio que os membros da Comissão já devem ter lido 

o texto e parece-me ocioso insistir na leitura. Chamei 

apenas a atenção para o que entendo ser um dos pontos 

cruciais do roteiro no sentido de que tenhamos a noção exata 

das nossas responsabilidades, do esforço que requer sobre a 

Comissão no sentido da economia processual, no esforço de 

chegarmos a termo do juizo de acusação da instrução 

criminal, chegarmos à impronúncia ou pronúncia do acusado no 

menor tempo. 

Isso tudo na perspectiva do interesse do País, 

que, certamente, espera uma decisão pronta do Senado da 
República. Chamo a atenção para esses aspectos, lembrando, 

também, do lado essencial do problema que é a garantia 

estrita do amplo direito de defesa do acusado - o Presidente 

da República e do contraditório nos termos da 

Constituição. 

Esta é a comunicação, Sr. Presidente, que desejava 

fazer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Os Srs. 

Senadores Jutahy Magalhães e Gerson Camata estão pedindo a 

palavra. 
Com a palavra o Sr. Senador Jutahy Magalhães e, 

logo em seguida, o Senador Gerson Camata. 
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o SR. JUTAHY MAGALHAES Sr. Presidente, Sr. 

Relator, esse item 17 realmente deixa-me alguma dúvida, 

porque não estou ligado a essa áre~ de processos, e 
j 

gostaria de uma informação complementar. 

Aqui diz: "Prazo de interposição, com oferecimento 

de razões recursais, cinco dias". 

Esse prazo faz com que haja suspensão dos 

trabalhos do inquérito, ou permanece o andamento do 

processo, e ele tem o prazo de cinco dias para recorrer de 

qualquer decisão ocorrida na Comissão? Essa é uma das 

indagações. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Essa indagação é 

inteiramente pertinente. Respondo dizendo que esse recurso 

não tem efeito suspensivo, porque o dispositivo do Código de 

Processo Penal invocado não lhe dá caráter suspensivo. 

Valho-me da oportunidade para acentuar um aspecto 

que não foi anteriormente mencionado: embora, numa primeira 

abordagem, pareça que essa instãncia de recursos aqui 

reconhecida permite a dilação do período de instrução 

criminal, provoque um elastecimento incontrolável do período 

de instrução criminal, na verdade, há um sentido objetivo, 

prático, também aí. Provavelmente, a existência dessa 

instância de recursos desestimulará os mandados de segurança 

ao Supremo Tribunal Federal. 

Muitas das questões serão aqui solucionadas, sem 

suspensão do andamento do processo. Se não existisse essa 

instância, provavelmente, chegariam ao STF sob a forma de 

mandado de segurança. Então, embora, â pr~meira vista, a 

instância de recursos ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal pareça abrir espaço âs ações de obstrução que 

qualquer das partes desejasse produzir, no fundo, representa 

a economia de recursos ao Poder Judiciário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Li nos jornais de hoje a 

informação de que esse processo seria encerrado 
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aproximadamente no dia 1 2 

Presidente do Supremo Tribunal 

tinha condições de afirmar 

de março. Ouvi também o 

Federal declarar que não 

Qual seria o prazo para 

encerramento desse processo. De Qualquer maneira, ficou um 

prazo muito próximo dos 180 dias. 

Entendo que temos que examlnar o processo e dar 

ao Presidente Fernando Collor todo o direito de defesa, mas 

não podemos, em hipótese alguma, deixar que se escoem os 180 

dias, sem tomarmos uma decisão, seja ela qual for, a favor 

ou contra. Fico preocupado quando vejo essa proximidade 

muito grande do prazo fatal. 

Sabemos que um advogado hábil vai chegar e fazer 

perguntas. Já existe em funcionamento no Senado um cartório 

para esse processo. vi hoje nos jornais a declaração de V. 

Exª, de que era uma mentira a informação de que não ternos 

documentos para serem lidos, a fim de que o advogado se 

inteire do seu conteúdo. Entretanto, ele já está alegando 

que não está podendo tornar conhecimento. Então, V. Exª 

rebate essa afirmação. 

Gostaria de saber se esses cuidados todos estão 

sendo tomados para evitar a protelação, porque o que se vai 

tentar é protelar, a fim de que escoem os 180 dias e aqui 

não se chegue a solução nenhuma. Essa vai ser a tentativa, e 

isso não podemos permitir. Vamos ter de julgar - a favor ou 

contra, mas vamos ter de julgar. 

a SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência 

quer prestar um esclarecimento, que julga do seu dever, e 

agradece ao Senador Jutahy Magalhães a oportunidade que lhe 

proporciona. 

Quanto ao prazo, não houve afirmativa por parte da 

Presidência. Apenas declaramos que, na sorna dos prazos 

defensáveis constantes desse roteiro, o processo consumiria 

entre 140 a 147 dias. Já tivemos o cuidado de dar, 
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inclusive, à parte da instrução probatória, 

acreditamos sejam suficientes. 

40 dias, que 

Quero dar, ainda, outro esclarecimento: não 

afirmei, em relação ao patrono do Presidente, que me parece 

um advogado da melhor qualidade, que era uma mentira o que 
ele estava dizendo. Primeiro, porque isso não é do meu 

temperamento. Inclusive consta, hoje, da declaração 

publicada no jornal e quero dizer isso de público: o patrono 

do Presidente da República terá o tratamento honroso que 

merece, não só pela colocação pessoal que fez na visita 

ontem, mas também pela postura altamente profissional que 

ele fez sentir a esta Presidência. 

Não é do meu hábito retificar 

doloroso retificar nossas declarações - mas 

público, que jamais cometeria uma expressão 

sei 

quero 

dessa 

çuanto é 

êizer, de 

ordem, ao 

rebater um colega de profissão, porque eu me considero 

advogado também. Apenas disse que talvez não tivesse 

procedência, porque a Secretaria do Senado Ja está 

inteiramente aparelhada, não somente na parte documental, 

mas o processo inteiramente autuado, para dar ao advogado do 

Presidente Collor todas as condições necessárias de 

trabalho, inclusive com uma recomendação: nós não vamos ter 

horário para o atendimento da defesa, e faço questão de 

frisar isso. 

No momento em que tivemos um processo tão 

rumoroso, que foi a CPI, esta Comissão tem que atender, 

principalmente nesta fase preliminar, aos rigores técnicos 

de um processo como esse. E a Presidência, juntamente com o 

Relator, e todos aqueles que integram a Comissão, que são 

elementos da mais alta responsabilidade, tenho certeza, 

vão garantir o princípio do contraditório e proporcionar ao 

Presidente todo o direito de defesa, posto que ele terá o 

direito de rebater todas as acusações, uma por uma. 

Quero fazer esse registro, afirmando que tanto os 

representantes dos acusadores quanto os do acusado, de 
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acordo com a norma que está estabelecida, terão ingresso em 

qualquer momento desse processo. E principalmente aos 

defensores do acusado, nós reiteramos, de público, todo o 

respeito profissional, porque entendemos que a missão do 

advogado é muito importante e, .acima de tudo, como advogado 

que sou, também, não posso deixar de deferir aos meus 
colegas aquele tratamento que considero essencial ao 

exercício da nossa profissão. 

Faço esse registro, agradecendo ao Senador Jutahy 

Magalhães a oportunidade de repor, o meu tratamento e o meu 

relacionamento com o advogado do Presidente, afirmando que 

todas as peças refer~ntes a esse processo já estão em seu 

poder, e o Dr. Guido Carvalho, o escrivão do feito, já 

prestou compromisso perante a comissão e perante o Ministro 

Sydney Sanches e, a partir de agora, tem a fé pública 

necessária para funcionar corno escrivão do feito. Portanto, 

a defesa, em Qualquer instante, em qualquer momento, poderá, 

na Secretaria do Senado, através do escrivão do feito, ter a 

oportunidade de examinar os documentos com a recomendação 

expressa de que qualquer documento que for solicitado, 

imediatamente será extraída a xerox com a cópia autenticada, 

para que ela possa ser exercitada com toda a plenitude. 

É o esclarecimento que eu gostaria de fazer ao 

Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, eu peço a 

palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Tem a palavra 

V. Ex 2 • 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, o art. 

382 do Regimento diz, ipsis litteris: 

"Art.382 - No processo em julgamento a que se 

referem os artigos anteriores aplicar-se-~, no que couber, o 

disposto na Lei n 2 1079 r de 10 de abril de 50." 
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Isso já foi, inclusive, repetido pelo ilustre 

Relator, mas desejo fazer uma referência expressa sobre o 

assunto. 

Tem surgido uma dúvida, perante alguns colegas - e 

para isso eu peço a atenção de v. Ex~ e db nobre Relator 

para o seguinte: uns perguntam se o Congresso pode entrar em 

recesso, face a esse julgamento~ outros perguntam se, de 

qualquer modo, pode haver' interrupção. Então, eu gostaria de 

lembrar que a Lei 1.079, diz que se o Congresso entrar em 
recesso, antes de concluir o julgamento, será convocado 

extraordinariamente. 

Esse artigo da Lei 1.079 não fala em prorrogação, 

mas em convocação. Quer me parecer Que esse artigo está em 

vigor, no Que couber, para usar aqui a expressão do art. 382 

do Regimento Interno. Mas é uma matéria Que eu coloco e que 

não precisa, necessariamente, ser respondida. Acredito que 

precisamos ficar atentos para esse artigo da Lei 1.079, que 

fala em convocação extraordinária, para que não ocorra 

solução de continuidade. 

Era o que eu desejava colocar, Sr.Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Elcio Alvares} - A Presidência 

esclarece que o assunto já foi submetido ao Presidente Mauro 

Benevides e à Mesa e, logicamente, no tempo oportuno, a Mesa 

tomará as providências, de acordo com a lei e com o 

Regimento. 

Concedo a palavra ao Senador José Paulo Bisol. 

O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, gostaria de 

fazer uma intervenção rápida, com a permissão de V. EX 2 e do 

Senador José Paulo Bisol. 

São duas preocupações. É um hábito muito 

interessante da Justiça Eleitoral, perto das eleições, 

elaborar o calendário da eleição daquele ano. 

Esse calendário tem, então: data tal - o último 

dia para realização das convenções municipais; dia 14 de 

setembro - último dia para apresentação dos candidatos no 
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regime da Justiça Eleitoral; dia tal último dia para 
, 

recursos contra o registro dos candidatos. 

Será que V. Exª ou a assessoria poderiam, por 

exemplo, dissecar esse roteiro, colocando o último dia para 

apresentação da defesa pelos advogados do Senhor Presidente 

da República; o último dia para inquirição das testemunhas 

apresentadas, de modo que tenhamos um roteiro dissecado em 

datas, o que facilitaria extremamente até para a opinião 

pública do País acompanhar o curso dos fatos com as datas 

fatais que poderiam, inclusive, ser antecipadas. Se a defesa 

for apresentada antes, ganharíamos então aqueles dias e 

haveria um roteiro mais lógico, mais compreensível, menos 

burocratizado e menos jurídico do que o roteiro que aqui 

está. É difícil - e isso V. Ex à há pouco se referiu, ilustre 

Senador Relator de se descobrir nele o dia que vai ocorrer 

tal fato, ou o dia que outro fato vai acontecer. 

E há uma outra preocupação minha com relação ao 

item XXII, que diz o seguinte: 

"Na sessão do julgamento presidida pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

participarão como juizes todos 

presentes, com exceção dos que 

situações de incompatibilidade 

jurídico processual." 

os senadores 

incidirem nas 

de natureza 

Seria interessante sabermos os que não são 

advogados aqui - que perigo é esse. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O Senador pode 

ser impedido, por exemplo, se for parente em 4~ grau. 

O SR. GERSON CAMATA - Só parente? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Na verdade, V. Exª 

verá que, em seguida, na parte final desse item XXII, está 

citado expressamente o art. 63, que, de fato, enumera 

parentescos, graus de parentesco que tornam incompatível a 

presença de determinados Senadores, se for o caso. 
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o SR. GERSON CAMATA - Bem"er,ám essas as duas 
questões que gostaria de propor a V. EX,2'.,, " 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Concedo a 

palavra ao Senador José Paulo Bisol. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz)',- Senador José 
Paulo Bisol, permita-me apenas complementar. 

prevê. 

Aqui está o art. 36 da Lei 1.079, que diz:' 

"art. 36 "Não pode interferir, em 

nenhuma fase do processo de responsabi~id~de do 

Presidente da República ou dos Ministros 'de 

Estado, o Deputado ou Senador: 
a) que tiver parentesco consangüíneo ou 

afim com o acusado, em linha ,reta; em linha 

colateral, os irmãos, cunhados, enquanto durar o 

cunhadio, e os primos co-irmãos; 

b) que, como testemunha do ',processo" 

tiver deposto de ciência própria,." 

Esses são os casos de incompatibilidade",que a lei 

Quanto à primeira parte da observação de V. EX 2 , 

há uma dificuldade in t r an spon í ve lpáE"á,' f ,i'>c'aç,ão de um 

calendário. t que, na fase da instrução, probatória, a 

Comissão fica à mercê das ações seja da ' defesa" ,seja da 

acusação. 

Quando for apresentada a, defesa" a parte terá a 

faculdade de requerer tudo que em lei é permitido em matéria 

de provas, desde testemunhas, perícias, al1ditorias e o malS 

que for admissivel, legalmente ~dmissivel." Então, veja V. 

EX 2 que até na simples variação do número de testemunhas a 

serem ouvidas pode estar uma diferença no calendário. 

t essa a dificuldade que se antepõe à fixação de 

um calendário. O que poderíamos certam~nte fazer seria 

estabelecer o periodo mínimo essencial do processo ~orn base 

nos prazos irredutiveis; por exemplo, a defesa tem 20 dias 

de prazo; as alegações finais exigem 15 dias de prazo para a 
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defesa e depois 15 dias para a acusação; a questão do prazo 

para apresentação do libelo acusatóri9; para 

contrariedades; o período estabelecido na lei para que o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal já na fase do 

julgamento fixe a data desse julgamento. 

Então, temos um período mínimo, irredutível, que 

se contém justamente nesses prazos que são específicos da 

lei, mas podemos fixar o mínimo; não podemos fixar o máximo, 

nem o calendário, em virtude das incertezas da instrução 

probatória. 

O SR. GERSON CAMATA - Sem contraditar V. EX 2 , 

acredito que a Comissão pode, se desejar, fixar esses 

prazos. Se ela estabelecer, por exemplo, um prazo de 20 dias 

para ouvir testemunhas, se forem apresentadas 20 

testemunhas, val ser ouvida uma por dia; havendo 40 

testemunhas, se ouvirá 2 por dia;· havendo 200, serão ouvidas 

10 por dia e, em 10 dias, terminaremos. 

O problema é que éum prazo. que depende da 

Comissão e o tempo é o senhor da razão, quer dizer, a 

Comissão é senhora do tempo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz)- A objeção que eu 

poderia fazer é essa. Agora, sem dúvida, a, Comissão; qu.e tem 

preocupação com a celeridade, considerando a expectativa do 

País e as conseqüências que decorrem da protelação.de uma 

decisão do Senado da República, sempre pederá recorrer aos 

d~spositivos da lei para abreviar essa fase instrutória. Um 

desses recursos ~eria a criação de subcpmissões, o que, 

oportunamente, será submetido ã deliberação ~este Plenário. 

O Regimento do Senado Federal, no seu art. 73, 

estabelece essa possibilidade, que foi utilizada na CPI que 

analisou os fatos atribuídos ao Sr. PC Farias. Então, essas 

subcomissões poderão, talvez, ser criadas aqui, dependendo 

de deliberação nossa. Só poderiam ser criadas por analogia, 

como está no art. 73, que se refere especificamente ãs 
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comissôes permanentes. Corno há o precedente da CPI, resta 

analisar se a natureza desta Comissão processante permite a 

adoção, por analogia, do disposto no art. 73 do nosso 

Regimento Interno. 

De fato as subcomissões, corno outras idéias que 

poderão ser propostas, contribuirão, certamente, para 

reduzir o prazo do processo que estamos aqui encaminhado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Concedo a 

palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL Sr. Presidente, Sr. 

Relator, Srs. Membros da Mesa, Srs. Senadores: 

A Lei n Q 1.079 é de 1950. Ela supunha um juízo de 

processo competente na Câmara e no Senado. A Constituição de 

1988 mudou a anterior, e o juiz do processo de impeachment, 

bem como o juiz de seu julgamento, passou a ser o Senado. Em 

conseqÜência disso, temos que ver o que, na Lei n Q 1.079, 

pode e deve - malS deve do que pode - ser aplicado no 

processo dos dispositivos da referida lei. 

Então, o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

nos encaminha esse roteiro, e nós o discutimos. Gostaria de 

chamar a atenção para O fato de que não é um roteiro senão 

complementar; esse é um estudo sobre o principio d~ 

recepção. Para elaborar o que estamos chamando de roteiro, o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal comparou a 

Constituição e a Lei n Q 1.079 e deduziu que os dispositivos 

tais da Lei n Q 1.079 estão em vigor e quais os dispositivos 

da citada lei não estão mais em vigor. Assim, isso é bem 

mais do que um roteiro. 

Quero chamar a atenção 

seguinte: o Presidente do Supremo 

dos Srs. Senadores para o 

Tribunal Federal está 

entregando-nos este estudo, esta interpretação, isto é, a 

sua análise do princípio da recepção na relação da 

Constituição com a Lei n Q 1.079, corno um documento posto, ou 

seja, corno a própria legalidade, corno se a recepção 
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estivesse definitivamente analisada. Assim como estou 

sentindo nesta reunião, acredito que ~.Exas. deveriam 

comungar comigo desse sentimento. Data venia do Presidente 

do Supremo 

está sendo 

para dizer 

Presidente, 

respeito às 

Tribunal Federal, 

imposta. Não tenho 

que não é correta 

vou suplicar que 

nossas apagadas 

uma interpretação legal nos 

nenhum argumento, no momento, 

tal interpretação. Mas, Sr. 

seja dado, no mínimo, por 

inteligências, um prazo para 

estudar e saber se a recepção é essa mesma, se concordamos 

com que a recepção seja essa. 

Gostaria apenas de mostrar para os Srs. Senadores 

como não é tão simples assim. Antigamente, isto é, antes da 

Constituição de 1988, tinha a Câmara como juizo competente 

para processar; e o que acontecia? À Cãmara fazia, em 

primeiro lugar, um juízo de deliberação sobre o pedido de 

impeachment; depois, fazia um juízo de acusação - judicium 

accusationis - sobre a mesma denúncia. Se aprovado, passava

se para o judicium causae, para o julgamento da causa. 

Então, prestem bem atenção: naquela época - e a Lei n Q 1.079 

continua igual sendo o juizo competente para o processo 

diferente, lá no juízo do processo ocorria um juizo de 

deliberação sobre a denúncia e, depois, um juiZO sobre a 

qualidade da acusação, um juizo de pronúncia, tendo como 

modelo os processos contra crimes doJosos, tais como 

homicídio etc. Esse era um juízo de pronúncia, que é tipico 

do juízo competente para processar, mas que é 

esquisitíssimo, pronunciado por um juízo competente para 

julgar. Reparem bem - vou procurar ser o mais simples, 

porque a questão é de técnica jurídica: no caso de um 

homicidio, o juiz 

processar, e o juiz 

jurados. 

competente é o JUIZ singular para 

competente para julgar é o corpo de 

Bom, então o juiz competente para processar, o 

JUIZ do processo, que é o juiz singular, elabora toda a 
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prova, como esta Comissão aqui vai elaborar a prova e, no 

final, ele ouve as partes, como nós vamos ouvir, dentro de 

determinado prazo - aliás, os prazos são semelhantes - e, em 
.J 

seguida, dá um despacho interlocutório misto, que se chama 

pronúncia. Nessa pronúncia ele diz que o caso há de ser 

examinado e julgado pelo júri, a quem encaminha o processo. 

O juízo de pronúncia, por tradição jurídica, é um juízo de 

encaminhamento, através do qual o juiz do processo remete os 

autos para o juiz do julgamento. Se fui bem entendido, a 

questão é esta: será que precisamos do judicium 

accusationis? Vamos remeter o processo para nós mesmos? Será 

que há recepção aí? 

Não estou afirmando nada, Srs. Senadores, só estou 

mostrando que não é tão fácil assim, não é tão simples 

assim, e que precisamos de um prazo para lermos e estudàrmos 

isso e depois fazermos uma reunião, debatermos e chegarmos à 

conclusão de que concordamos com a proposta do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal ou não concordamos nisso ou 

naquilo. 

Tenho certeza, pessoalmente, de que não cabe mais 

pronúncia, mas até não me importo Que ela ocorra, porque o 

excesso ai val eliminar possibilidades alegatórias de 

nulidade e regularidade. Então vamos ao excesso, para evitar 

aquelas delongas de alegações de irregularidades. Só o que 

não admito é que instalemos esta reunião, entreguemos a cada 

um copla de um roteiro, que é muito mais do que um roteiro, 

é urna interpretação legal do fenõmeno da recepção, sem 

nenhuma possibilidade de discussão. O próprio nobre Relator 

dirigiu-se logo ao tópico de n Q 17, se não me engano, onde o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal é definido como a 

autoridade competente para os recursos durante o processo. 

Não sei se isso está certo. Acho que, do ponto de vista do 

processo judicial, é indiscutível, em termos; mas, do ponto 

de vista do processo nesta Casa, não sei se é correto, 
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porque a nossa tradição diz que o recurso é sempre do grupo 

menor para o maior. Aí o caminho é retroativo: o grupo 

decide, há recurso do grupo, e, então, o Presidente, 

isoladamente, individualmente, resolve. A nossa tendência, a 

nossa tradição regimental aqui é a de que o Plenário 

resolve. 

Agora, pode isso aqui estar certo. É por isso que 

digo, não é assim que se aceita ou não um documento como 

este, pode estar certo no sentido de que o Regimento vai 

ceder sempre para os princípios legais. O nosso Regimento, 

nobre Senador Chagas Rodrigues - acho recomendável que todos 

nós pensemos bem nissd -, é a última coisa a ser lida e só 

se necessário, porque ele atrapalha muito, confunde muito. É 

melhor ficarmos no nível da legalidade, que é o nível 

correto, porque a nossa Constituição faz uma expressão, 

torna explícito. Isso aqui vai ser por lei especial que 

regula o processo e não o Regimento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Permite-me V.Ex 2 

urna observação? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Dentro da sua 

linha de raciocínio de uma análise preliminar do roteiro, 

vou chamar a atenção para um outro aspecto que me escapou na 

apresentação inicial desse documento. Como V.Ex A verá, a 

interpretação dada pelo Presidente do processo é de que a 

parte da Lei n Q 1.079 referente ao julgamento do Presidente 

da República estaria derrógada pela Constituição. Então, 

sendo assim, aplicar-se-á o que a mesma lei dispõe para o 

julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Então, todo o roteiro está baseado no processo 

específico dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Dessa 

maneira, essa parte da lei teria sido excepcionada e não a 

que se refere o processo. O argumento do Ministro Sydney 

Sanches é o de que o fato de o juízo de acusação ter sido 
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transferido para o Senado criou um conflito de tal ordem com 

a Constituição, que não permite a recepção desses artigos. 

Assim, toda a interpretação do Ministro Sydney Sanches se 

funda na aplicação analógica do processo que a lei previu 

para os Ministros do Supremo Tribunal Federal julgados no 

Senado, porque nesse caso, realmente, o juízo de- acusação e 

o juízo da causa são da competência do Senado. 

Esse é um assunto que gostaria de salientar e 

dizer que, em princípio, também estou de acordo com V.Ex~ 

quando suscita as dúvidas, apenas salientando o aspecto de 

que, como compete, em princípio, ao presidente do processo a 

condução dos trâmites, essa interpretação que ele dá tem, 

evidentemente, um peso muito grande. Poderíamos atacá-la via 

Regimento, via lei ou via Judiciário porque, realmente, a 

matéria requer indagação e tempo para ser analisada 

responsavelmente, como o faz V.Ex~ neste instante. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço a explicação e 

estou torcendo para que isso seja correto e consigamos 

prosseguir por esse rumo. Mas não é essa a minha questão; só 

~stou pedindo ao presidente do processo, isto é, ao DD. 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, que S.Ex 2 cometa 

conosco a elegância de nos deixar pensar um pouco sobre o 

assunto; que S.Ex 2 não nos aplique urna interpretação de 

recepção sem que possamos estudá-la, apoiá-la até, mas de 

uma forma consciente, lúcida, sabendo o que estamos fazendo; 

estudando, verificando se não temos pontos de vista 

diferentes e se eles não são sustentáveis. E depois, isso 

não vai acarretar nenhum prejuízo do ponto de vista prazal, 

do ponto de vista de tempo processual, porque está correndo 

o prazo para a defesa. 

Então, pediria à Presidência que nos concedesse 

uns dois, três dias para lermos isso aqui para apresentarmos 

as-- nossas opiniões a respeito e discutirmos em outra 

reunião, porque creio que isso aqui tem que ser, antes de 

mais nada, aprovado. 
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o SR. CHAGAS RODRIGUES - V.Exª me permite, nobre 

colega? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL Pois não. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Duas observações rápidas. 

A primeira, é que tenho também muitas dúvidas sobre certos 

dispositivos regimentais. Mas, citei o art. 382 que, 

precisamente, faz remissão e manda observar, no que couber, 

a lei. A outra observação é a seguinte: Houve quem dissesse, 

cabendo ao Presidente do Supremo Tribunal Federal presidir o 

processo e o julgamento, que S.Exª teria a faculdade, pelo 

menos em face da mudança decorrente da nova Constituição, e 

o dever de apresentar esse rito procedimental? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O que quero dizer, nobre 

Senador Chagas Rodrigues, é que isso aqui não é um produto 

da criatividade ou da imaginação. Isso aqui, em tese, pelo 

menos, é a leitura do princípio da recepção na analogia 

entre a Constituição vigente e a Lei 1.079, de 1950. 

Todo mundo sabe, aqui, que recepção é uma palavra 

que, às vezes, é utilizada e quem não está habituado 

juridicamente com ela pode fazer confusões. Por recepção -

vou tentar ser ornais simples pOSSível - entende-se o 

seguinte: no caso, como a Constituição modificou o processo 

de impeachment, ela necessariamente atingiu a Lei n 2 1.079. 

Mas a nova Constituição, ao ser implantada, não desfez a 

legislação existente, a não ser naquilo em que a legislação 

existente ou preexistente a contraria. Isso significa que ao 

ser votada e entrar em vigor, a nova Constituição recebe as 

leis anteriores. 
Então, quando falo aqul 

dizendo que a Lei 1.079, de 1950, 

em recepção, estou 

foi recebida pela 

Constituição de 1988, mas não integralmente recebida. Temos 

Que saber o que está em vigor e o que que não estar. Esse 

uma procedibilidade; documento não inventa um processo ou 

ele deduz os principios que a constituição recebeu da Lei 
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1.079, de 1950. Por isso, eu pediria à Presidência que nos 

desse um tempo para examinarmos isso. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Ex 2 permite uma 

observação Senador Bisol? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não. 

O ANTONIO MARIZ - Meu intuito é o de colaborar com 

as indagações que V.Ex 2 está fazendo. Parece-me que a 

questão básica inicial é discutir se o presidente do 

processo, o Presidente do Senado para efeito do processo de 

julgamento do Presidente da República, no caso o Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, é ou não competente para essa 

leitura. Enquanto presidente, S.Ex 2 está habilitado e tem 

competência" para fazer a sua leitura e propô-la como roteiro 

da Comissão. Esse é um ponto que proponho à análise de 

V. Ex 2 • 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O juiz do processo é o 

Senado. Por força da parte recebida da Lei 1.079, o juiz da 

formação da prova é uma comissão, é esta Comissão. Mas o 

juiz do processo, constitucionalmente falando, é o Senado. A 

meu ver, se quisermos ser rigorosos, é o Senado o JUIZ do 

processo que deve dizer se o procedimento é este aqui ou 

não. Não é nem esta Comissão, é o juiz do processo. 

Particularmente, não tenho dúvida alguma, mas não 

quero criar embaraços nem dificuldades. Estou muito 
preocupado com o tempo e com o prazo e vou dar tudo de mim 

para que este Senado cor responda às e~igências sãs da 

consciência nacional. Nós temos que terminar esse processo 

de im~achment dentro do prazo, seja qual for o nosso 

sacrifício. É com isso que estou preocupando. Não quero 

levantar questiúncuias nas partes do processo que envolvam o 

julgamento; se não são feitas pelo juizo competente, são 

nulas. O que for feito por jUízo incompetente é nulo, se 

contiver decisão. 

Creio que devemos 

estudar, e o Presidente do 

dar um prazo a 

Supremo tem que 

todos para 

convocar o 
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Plenário, o juiz do processo, entregar o roteiro, discutir e 

votar. Essa é a minha opinião. 

Tenho dois outros pedidos para fqrmular, mas não 

quero misturar os assuntos e vou agua7dar uma outra 

oportunidade. 

O SR. ESPERIDIÃO 'MIN - Permite V.Exª um aparte, 

Senador Bisol? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pois não. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Gostaria de comentar as 

observações do Senador Bisol. Creio que elas vêm ao encontro 

da segurança, Sr. Presidente. Nós conhecemos a origem do 

documento, eu já o tinha lido sem as alterações pequenas 

que ioram incorporadas ao texto distribuído na semana 

passada. Mas entendo que esse prazo exíguo, a que se referiu 

o Senador Bisol, e a manifestação do Plenário vão dar 

segurança para que este seja o caminho que vamos trilhar, 

com o conhecimento da defesa e de todas as partes 

envolvidas.' A rigor, toda a sociedade brasileira é 

envolvida. Com esses dois ou três dias a que aludiu o 

Senador Bisol, penso que vamos ter segurança para vencer o 

esclarecimento do nosso caminho. 

O SR., JPSÉ PAULO BISOL - Resumindo, então, Sr. 

Presidente, Sr. Relator, estou solicitando, já que senti 

que nos será concedido um tempo para estudar esse "roteiro", 

porque ele é algo bem mais profundo, que seja encaminhado ã 

decisão do juiz competente para processar, que é o Plenário 

do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência 

va~ esclarecer e, logo em seguida, concederá a palavra ao 

Senador Nelson Carneiro e a outros Senadores, todos já 

inscritos, como o Senador José Fogaça, o Senador Esperidião 

Amin e Senador Carlos Patrocínio. 

Gostaria,apenas,de esclarecer o seguinte: 

obviamente, a exemplo do que aconteceu na Câmara, tivemos 

que montar uma estrutura de processo - o Senador José Paulo 

,,- -
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Bisol compreende bem isto. Logicamente, S.Exª, com o seu 

cuidado de jurista, de homem de lei, pede uma indagação, um 

estudo. E" acho até que seria gratificante, porque este 

processo servirá de referéncia através dos tempos; tudo que 

fizermos dentro da lei, dentro da cautela, logicamente 

reforçará até a defesa do Presidente Fernando Collor de 

Mello e 

Comissão. 

também resguardará aqueles que integram esta 

Tive a oportunidade de conversar com o Senador 

Antonio Mariz, e chegamos à conclusão de que nada impede - e 

acho também que é o pensamento da Comissão - até no sentido 

do aprimoramento e para que fique registrado nesta Casa, que 

venhamos a examinar, numa próxima reunião, o inteiro 

arcabouço. Evidentemente, os prazos já estão correndo. 

Comunico, inclusive, à Casa que o Presidente Fernando Collor 

de Mello já tem conhecimento dessa estrutura, porque teria 

que ter um balizamento para se situar e montar a sua defesa. 

Acredito que este é o espírito do Senador José Paulo Bisol: 

o de aperfeiçoamento, a fim de deixar, para amanhã, um 

documento que teve a participação de Senadores que tiveram o 

cuidado com o Direito e com a lei. 

Dentro desse enfoque, a Presidência entende que 

deveríamos nos reunir na próxima terça-feira, neste mesmo 

local e hora, com o objetivo até de aprimorar esse 

documento, p01S ele é praticamente o roteiro dos nossos 

trabalhos. Nada impede que seja aperfeiçoado. 

Quero, ainda, passar uma informação aos Srs. 

Senadores. Hoje, em reunião mantida com o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e com o Senador Antonio Mariz, e 

ouvindo também o Senador Nelson Carneiro, que, em seguida, 

vai nos trazer a sua luz, tive o cuidado, até pela alta 

responsabilidade desta Cosissão, de decidir que qualquer 

despacho meu será dividido com a Comissão por inteiro. Isto 

quer dizer que todas as decisões serão colegiadas, inclusive 
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quanto ao recebimento da àefesa do Presiden~e, quanto à 

propriedade ou não do pedido de provas. Esta Presidência, 

juntamente com o Senador A~~onio Mariz, que é o Relator, 

entendeu que nós, os 21 .Ser,adores integran tes da Comi ssão, 

devemos ser solidários em qualquer tipo de decisão. Como 

este processo é diferente, é um processo novo, vamos dar, 

eLtão, às partes envolvidas, tanto acusadores quanto 

acusados, a tranqüilidade de que será cumprido rigorosamente 

o princípio do contraditório e aberta a possibilidade da 

mais ampla defesa. 

Assim, deveremos marcar uma reunião para a próxima 

terça-feira, quando poderemos, repito, aperfeiçoar o texto e 

examinar qualquer possibilidade de desvio da norma legal. 

Teremos, en~ão, a oportunidade de dar como aprovado, ainda 

na terça-feira, em caráter definitivo, este documento, que 

fará parte de um processo que costará dos Anais desta Casa. 

Precisamos, portanto, dos cuidados, dos conhecimentos e das 

luzes de cada um para o estudo do esboço que nos foi trazido 

agora e que já está em vigência. 

A Mesa subme~e aos Srs. Senadores a sua.decisão, 

já que ela também adotou o meu princípio. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) 

palavra ao nobre Senador. 

Concedo a 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, é para urna 

questão de ordem. Acho que ela fere também essa decisão. 

Veja V.Ex~: estamos reunidos aqui na Comissão 

Especial Processante. O Presidente do Supremo Tribunal 

Federal preside o Senado no ato de julgamento do Presidente 

da República ele é Presidente do processo. Pergunto a 

V.Ex2: em que fórum, ou em que instància, nós, Senadores, 

podemos argüir junto ao Presidente do Supremo, no exercício 

da Presidência do Senado, a validade dessas decisões? 
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Neste documento, à página 7, item 6, diz o 

Presidente do Supremo: 
"O Presidente do Supremo Tribunal 

Federal funciona corno Presidente do Senado ao 

longo de todo o processo e julgamento do 

Presidente da República por crime de 

responsabilidade [exclusivamente para este fim]. 

Dessa indisponível 

constitucional decorre 

de que ao Presidente 

condição jurídico-

a relevante circunstância 

do Supremo Tribunal Federal 

compete a resolução de todos os incidentes de 

ordem jurídica que se verificarem durante as 

sucessivas fases em que se desenvolve o 

procedimento. Desse modo, as deliberações emanadas 

da Comissão Especial de Senadores comportarão 

recurso, na esfera político-administrativa, para o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Nesta Comissão, tornamos urna decisão. Dessa decisão 

do Presidente do Supremo exercitando a Presidência do 

Senado, a 

-juízo do 

quem cabe recurso? Em que instància? Ou melhor, o 

Presidente do Supremo aos conflitos de ordem legal 

ou regimental que, porventura, venham a ocorrer, aos quais 

caiba recurso, é um juízo irrecorrível? Supõe-se que seja do 

Plenário do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Gostaria de 

esclarecer que qualquer decisão, inclusive do Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, parece-me, ao primeiro exame, 

seria recorrida àquela Corte se fosse matéria envolvendo 

direito de defesa. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Mas estou me referindo à 

esfera político-administrativa e não às questões judiciais. 

Urna delas, por exemplo, refere-se aos questionamentos que 

viermos a fazer a respeito dessa decisão de S.Ex~ de nos 

encaminhar esse roteiro. Corno posso argüir esse roteiro? A 

quem me dirijo? Qual é a instância decisória para esse fim? 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Senador José 

Fogaça, dentro de uma norma de trabalho, eu gostaria de 

esclarecer que, nessa fase de defesa e de produção de provas 

- conforme bem salientou o Senador José Paulo Bisol - esta 

Presidência, juntamente com o Relator, buscará entendimento 

com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o 

Presidente desse processo. Na verdade, a Comissão passou a 

ser o juiz do processo e, logicamente, por uma subordinação 

natural - isto é irrecusável, não há prurido nenhum ofendido 

neste caso - teremos que debater com o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal no momento em que surgisse um conflito de 

interpretação. Queira 

assiduidade. 

Deus que 

o SR. JOSÉ FOGAÇA 

não ocorra com muita 

o Plenário do Senado, 

portanto, só existe no momento em que se instalar o 

julgamento? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não, o Plenário 

atuará em dois momentos. Primeiro, quando o parecer do 

Senador Antonio Mariz, julgado por nós, der pela procedência 

ou improcedência da acusação, o Plenário, por maioria 

simples, aprova-o ou não. Se entender que o relatório é 

procedente, se for acolhida a denúncia, remetemos os autos 

para o Presidente do Supremo Tribunal Federal, que abre 

vista às partes, e, então, é produzido o libelo acusatório, 

para que o Presidente do Supremo faça a designação da 

audiência de instrução e julgamento final, quando teremos de 

absolver ou condenar o Presidente por dois terços. Parece-me 

que esta é a situação político-processual do processo de 

impeachment. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Na Câmara dos Deputados, o 

Presidente, Deputado Ibsen pinheiro, foi quem decidiu o 

roteiro. Houve uma argüição da parte denunciada junto ao 

Supremo Tribunal Federal, que, provocado, respondeu pelo 

acatamento de uma parte e modificação de outra parte da 
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decisão da Câmara. Pergunto a V.Ex A se esse é um ato baixado 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não é um ato 

baixado: são normas. Houve até a ampliaçãó do prazo de 

defesa. Devido à falta de uma legislação especial, foi 

preciso adaptar passos da Lei 1.079. 

Da mesma forma procedeu o Presidente Ibsen 

Pinheiro na Câmara. No momento em que S.Exa. percebeu que a 

Lei 1.079 não supria todos os reclamos do processo, deu uma 

interpretação 'que o Supremo convolou através de sua decisão. 

Mas, neste caso, o.estudo está bem mais amplo. Evidentemente 

que as dúvidas que possam surgir, Senador Fogaça, terão que 

ser e1ucidadas com a presença do Ministro-Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, quando necessário. 

acho que, 

âmbito do 

Entendo a colocação que V.Ex 2 está fazendo; mas 

pelas normas que estão sendo fixadas aqui, o 

processo ficou mais restrito o não havia 

anteriormente, porque, na verdade, esse processo é sui 

generis. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Com a permissão da 

Presidência, gostaria de fazer uma observação ao Senador 

José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alv&res) - Nobre Senador, 

antes eu gostaria de passar uma informação. Neste momento, a 

Presidência apenas ordena os trabalhos. Há um juízo uno -

somos 21 ~enador0s: então fica-se ã vontade dentro dos 

critérios que sempre cel~~ramos, para facilitar. Quero 

deixar claro também que, como aàvogado, entendo que o 

Senador Antonio Mariz tem praticamente o comando do 

processo, porque é o Relator. Estou apenas presidindo, para 

que possamos compor o debate. Então, neste momento, deixo 

todos inteiramente à vontade, este assunto tem que ser 

exaustivamente debatido, pois estamos fixando uma posição. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz? 

embora o S~nador Nelson Carneiro já esteja inscrito há muito 

tempo para falar. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sr. Presidente, 

quero fazer apenas uma observação a respeito das colocações 

postas pelo Senador José Fogaça. Quando falava ao Senador 

José Paulo Bisol, 

reflexão, que era o 

roteiro. E esta me 

normalmente aborda. 

tive ocasião de suscitar um tema â 

da competência para a fixação de um 

parece ser a questão central que V.Exª 

Se, na CâmaFa, o Presidente Ibsen Pinheiro foi 

competente para fixar o rito, então, no Senado, o Presidente 

seria igualmente competente para os atos de julgamento. Sob 

este aspecto, o que temos diante de nós é o rito,que seria o 

rito na interpretação do Ministro-Presidente do Supremo 

Tribunal Federal. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL Permite-me um 

esclarecimento, nobre Relator? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sim. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Tudo isso está assentado 

em um acórdão do Supremo Tribunal Federal relati~ame~te ao 

impeachment do Presidente José Sarney, e o Presidente da 

Câmara serviu-se de alguns votos desse acórdão. Mas esse 

acórdão •.• 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz)- nunca foi 

publica"-o. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL Houve até discussão 

interna no Supremo sobre ele. Na verdade, esse acórdão, em 

seus melhores momentos, diz que não é o Presidente o 

competente para ditar as normas ... 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Mas a Câmara. 

O SR.,JOSÉ PAULO BISOL - ••• e, sim, o Plenário. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Exato. 
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o SR. JOSi PAULO BISOL - Mas, se o Presidente 

fizer - isto é importante dizer - e não houver recurso para 

o Plenário, vale. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Exatamente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O que aconteceu aqui foi 

que o Presidente da Câmara, data venia já que foi 

levantada a questão - teve competência para reduzir as 

normas. Mas, como não houve recurso lá, corno a Câmara 

aceitou, foi referendado e passou a ser válido. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Exatamente. Então, 

acho que isso põe as coisas nos devidos termos. O Presidente 

tem competência para propor o rito, que será válido desde 

que aceito pelo Plenário, ainda que por omissão ou 

tacitamente. Quer dizer, no caso da Câmara, não houve 

recursos. Por outro lado# houve recursos, mas eles foram 

retirados da Comissão de Justiça, e prevaleceu a decisão da 

Presidência. Parece-me que foi o procedimento adotado 

naquela Casa. 

Mas o que quero dizer é que, na verdade, não se 

trata de uma discussão normativa, mas da leitura, como disse 

o Senador José Paulo Bisol, feita pelo Presidente do Supremo 

Tribunal Federal da legislação em vigor. Este é um aspecto 

importante. E se é assim, parece-me que não caberia votarmos 

esta interpretação. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL Salvo se houver 

discussão. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Exatamente, porque 

não se trata de lei ou norma nova; trata-se da interpretação 

das normas preexistentes, como o Presidente do Supremo vê o 

rito do processo à luz da legislação ~m vigor. Agora, 

parece-me que o Senador José Paulo Bisol não fez ainda 

Objeções ao roteiro, apenas levantou questões; propôs a 

análise do debate do que está contido aqui, porque, afinal, 

é a visão solitária do Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
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E quando ele levanta essas questões, na verdade, permite-nos 

est~ análise para os fins que esses mesmos estudos 

determinarem. Quer dizer, teremos que simultaneamente 

verificar se caberá recursos dessa proposta, desse rito, ao 

Plenário, corno se fez na Câmara. Este aspecto deve ser 

igualmente analisado pelo que está sendo colocado pelo 

Presidente Elcio Alvares, porque, se identificarmos erros, 

evidentemente teremos que corrigi-los. 

Far-se-ia isto informalmente, através da simples 

intermediação da Presidência da Comissão junto ao Presidente 

do Senado, ou mediante recurso ao Plenário, se fosse 

regiment'al. 

~ assim que imagino deva ser colocada a questão, 

já que não se trata de norma a ser aplicada, mas da leitura, 

como diz o Senador José Paulo Bisol, da legislação em vigor. 

O SR. RONAN TITO - Permite-me V.Exª um aparte? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pois não, nobre 

Senador Ronan Tito. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Ronan Tito, permita-me 

um segundo: isto aqui pode ser apenas urna leitura, mas é uma 

decisão. 

O SR. RONAN TITO - Ainda não. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Veja bem, Senador 

José Fogaça, este documento, apesar de originário, como aqui 

foi dito por mim e pelo Senador Elcio Alvares, não tem a 

forma de um ato; ele está, de fato, rubricado pelo 

'Presidente do Supremo Tribunal Federal ... ou melhor, sequer 

está assinado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, o 

que dá, exatamente, a medida de que se trata não de uma 

norma que esteja sendo adotada para o rito, mas da leitura 

da legislação vigente. Se se tratasse de uma norma ou de um 

ato disciplinador do processo, ele seria devidamente 

assinado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Na 
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verdade, revela qual a sua interpretação pessoal da 

legislação que rege este processo. 

O SR. RONAN TITO - Permite-me o aparte agora, 

nobre Senador Antonio Mariz? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pois não, Senador 

Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO Quero, apenas, manifestar 

algumas dúvidas e gostaria de fazê-lo antes de ouvir o 

Senador Nelson Carneiro, para Que S.Ex A me ajude, inclusive, 

a dirimi-las. Trata-se de dúvidas de alguém Que não chega a 

ser candidato a rábula, quanto mais a advogado. 

Ouvi, aqui, eméritos juristas, mas tenho algumas 

indagações que gosta~ia de transmitir agora, e a principal 

delas é a seguint~: todos sabemos, aqui, por que o 

Presidente do Suprem) pr~side, hoje, esse julgamento: f6i 

por um cochilo ca Constituição de 1988. Na verdade, 

presidindo esse julg~mento deveria estar o Presidente do 

Senado Federal. Na CJnstituição de 1948, foi colocado que 

deveria presidir o j~lgamento de impeachment o Presidente do 

Supremo, porque o Vice-Presidente da República à época, era 

parte interessada e Presidente do Senado. Em todas as 

modificações da Constituição, passamos por cima disso e 

ficou, hoje, como presidente do julgamento, o Presidente do 

Supremo. 

Mas a dúvida que me assalta, neste momento, é que 

temos, para esse julgamento todo especial em que o Senado, 

segundo a própria Constituição, é o julgador, um prazo 

peremptório de 180 dias. Quando se prevê o afastamento "de 

180 dias do Presidente da República para o seu julgamento, 

já fica implícito que não pode este julgamento exceder 180 

dias. É claro. 

Agora, quando vemos um Presidente do .Supremo 

Tribunal, respeitável por todos os títulos, por suas 

decisões e por sua postura, trazer para cá uma sugestão de 
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rito... ainda quero acreditar que isto seja sugestão, 

porque, corno disse o nobre Senador José Paulo Bisol, isto 

aqui é mais que uma simples agenda: é urna sugestão de rito. 

Devo dizer a V.Exª que agradeço enormemente, 

porque vou a minha terra conversar com meus companheiros 

advogados para me assessorarem, pOlS, se trouxermos para o 

Senado Federal os cacoetes do Supremo Tribunal para marcar 

prazos e determinar os ritos de julgamento - meu Deus do 

céu! - onde vamos parar? Temos casos de mandatos em que o 

mérito demorou dois ou três anos para ser julgado - é claro 

que a liminar foi julgada imediatamente - como o caso dos 

funcionários do Banco do Brasil, que tem três anos, e não 

acharam tempo para julgar. Nós ternos limite de tempo, eles 

não têm. O Supremo Tribunal determina os seus prazos; nós 

estamos limitados ao prazo que a Constituição nos dá, que é 

de 180 dias. De maneira que eu gostaria que isto fosse 

examinado dentro do julgamento do Senado Federal, num rito 

do Senado Federal e respeitando as normas do Senado Federal. 

Desculpem-me as heresias jurídicas que acabei de 

cometer, mas, corno disse, não tenho nenhuma responsabilidade 

de conhecimentos jurídicos e, também porque, certa vez, 

ouvi de um grande advogado brasileiro que Direito é bom

senso. Por isso estou querendo colocar aqui a opinião de um 

leigo, mas que pretende ter bom senso. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Com a palavra o 

Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO Sr. Presidente, 

inicialmente quero louvar a V. Exª pela tolerância de marcar 

um prazo para que se discuta esse parecer ou esse projeto, 

mas, de qualquer forma, quero ressaltar o seguinte: 

primeiro, a instrução probatória é feita exclusivamente 

perante esta Comissão, são os números 12 e 13, depois, no 

número 14, está escrito: "Parecer da Comissão Especial a ser 
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emitida no prazo de 10 dias, sobre a procedência ou 

improcedência da acusação e inclusão do parecer na ordem do 

dia, etc"; vem o número 13 e diz: "Discussão e votação 

nominal do parecer pelo Plenário do Senado em um só turno", 
..I 

quer dizer, se o Senado entender que não procede, encerra, 

arquiva~ se entender que procede, por maioria simples de 

voto, considerar procadente a acusação; e diz o 16: 

"Notificação da decisão senatorial, consubstanciadora de um 

juizo de pronúncia" - neste ponto peço a atenção do Senador 

Bisoi - o juizo de pronúncia resulta dessa deliberação do 

Plenário do, Senado por maioria absoluta, simples, ao 

Presidente da República e aos denunciantes. Dai, então, 

passa-se dessa decisão de pronúncia, como ocorre em todos os 

julgamentos, cabe recurso. Para quem vai o recurso? Ai vem o 

art. 17: "Cabe emenda e recurso para o Senhor Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, contra deliberações da Comissão 

Especial, em qualquer fase do processo", portanto o recurso 

é da decisão do Plenário do Senado. 

O SR. RONAN TITO Cabe recurso da decisão da 

Comissão a qualquer momento ao Plenário do Senado. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não, o recurso que se está 

falando agora é o recurso de pronúncia sobre o qual falava O 

Senador Bisol. O recurso de pronúncia é resultado da 

deliberação, é o art. 15 e o 16: "Notificação da decisão 

senatorial, consubstanciadora de um juíZO de pronÚncia". A 

pronúncia está aí, é proferida pela maioria simples do 

Senado. Agora, como lembrou o Senador Bisol, há uma 

distinção entre o juízo de pronúncia e o juíZO de 

julgamento, por isso é que, depois, para proceder o 

julgamento, não é mais a maioria simples, é a maioria de 

dois terço~, 

perfeito o 

porque não se pode ampliar mais. De modo que é 

trabalho elaborado, acho que é uma tolerância 

marcar para terça-feira, todos podem trazer sua 

contribuição, mas, para mim, basta o que está aqul escrito: 
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"O jUizo de pronúncia é feito p~la maioria simples do 

Senado. O juizo de julgamento é feito por dois terços do 

Senado". Não podemos criar outro órgão para fazer esse 

julgamento, senão o próprio Senado. E, ai, no jUizo do 

julgamento, é expressa a presença do Presidente. Feita a 

pronúncia pela decisão senatorial, vem o art. 16: 

"Notificação da decisão senatorial, consubstanciadora do 

juizo de pronúncia". E então ai se passa ao art. 18, para 

conseqüências disso: intimação dos denunciantes para sessão 

plenária, abertura de visto a denunciado, tudo isso que 

ocorre na vida normal. Acho que s6 o espirito de tolerância 

ou o dever de colaboração de todos os membros justifica o 

adiamento dessa apreciação. Acho que esse documento responde 

a todas a dúvidas que estavam no espirito dos que até agora 

discutiram o debate. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Gostaria de 

fazer uma colocação, porque também tive, juntamente com o 

Senador Mariz, o cuidado de examinar, e acho que também esse 

é o cuidado de todos os integrantes, principalmente do 

Senador Bisol. 

Gostaria de convocar a atenção dos Senhores 

Senadores. Vamos ficar no aguardo da defesa do Presidente. A 

parte da instrução probatória, que é aquela que está ainda 

sem prazos necessários e determinados, só poderá ser 

definida no tempo, depois de tomarmos conhecimento da defesa 

do Presidente, porque compete a ele, no leque mais amplo de 

defesa, dizer quais as provas que deverão vir em seu 

socorro. Então, penso que a Comissão, com a luz dos seus 

integrantes, val estabelecer, conforme disse o Senador 

Gerson Camata, um roteiro definitivo de datas e até com as 

sugestões do Senador Antonio Mariz já discutimos isso 

também. Acho que esta Comissão vai ter a necessidade, ao 

longo da parte de instrução probatória, de se dividir em 

subcomissões. De acordo com o que está previsto, competirá à 
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acusação o direito de apresentar cinco testemunhas por fato, 

e à defesa compete um número de oito testemunhas por fato. 
Se forem adotados esses critérios que são da lei, 

vamos ter aqul um número imenso de testemunhas, e seria 
impossível a Comissão talvez colher, dentro do prazo da 
instrução probatória, todos 

maneira mais democrática, que 

isso será imediatamente a 

os depoimentos. Sugiro, da 

logo que tenhamos em m~O$ -

defesa do Presidente, esta 

Comissão vai se reunirá para estabelecer o cronograma da 
coleta de provas. Aí, penso que venho ao encontro daquilo 

que o Senador Bisol está falando: passaremos a ser o juizo 

da instrução. Logicamente, a celeridade ou não desse 

processo - é o apelo cívico que será feito a cada um - vai 

depender do trabalho de sábado, domingo, segunda-feira, das 

noites. Não tenham dúvida V.Ex~s de que a parte de instrução 

desse processo será muito pesada, pois temos vários fatos 

capitulados, e, com esse espectro imenso de contraditório, 

vamos ter um trabalho profundo. 

Eu gostaria de assinalar esses fatos para o debate 

dos Srs. Senadores ao longo do tempo. Vamos ter necessidade 

de criar subcomissões para ouvir testemunhas, cuidar da 

prova pericial etc. Esse ponto é importante porque há uma 

demanda: quantos dias vai demorar esse processo? Os prazos 

necessários já estão contados, inclusive fornecendo o número 

de dias necessários: 140, 147 dias 

o SR. MÁRIO COVAS - É possível saber como estão 
distribuídos? 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Estão 
distribuídos exatamente assim: vinte dias para o Presidente 

- já são vinte e seis~ mais os quinze dias para alegações 

finais, sucessivamente para ambas as partes; mais 48 horas 

para o libelo; enfim, somados esses prazos e mais um prazo 
que calculei de 40 dias para instrução probatória, 
chegaremos exatamente ao mês de março. 



Out",""bro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JÚDICIÁRIO) Sábado 10 845 

Essa é a verdade dos números; é uma questio de 

somar. Nio podemos restringir a defesa em nenhum tempo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Posso fazer uma observação? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Pois nio, 
Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu nio entendo bem essa parte 
processual, mas vou ler o item 10: 

"Se a denúncia for considerada objeto de 

deliberaçio, dar-se-á ao denunciado para, no prazo de vinte 
dias, a~resentar defesa." 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Já foi, está 
correndo o prazo; nio são vinte, já são vinte e seis. 

O SR. MÁRIO COVAS - Por que isso? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Porque começou 

a se contar o prazo numa sexta-feira, mas o Senhor 

Presidente da República tem direito, de ~cordo com a lei que 

rege os prazos, de contar o prazo a partir de segunda-feira. 

E, coincidentemente, o prazo de encerramento cai em um 

sábado: Então, ele terá direito até a segunda-feira. Isso é 

da lei. 

dias. 

O SR. MÁRIO COVAS - Mas isso nio acrescenta seis 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Seis dias. 

O SR. MÁRIO COVAS - Por quê? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) Porque ele 

recebeu a comunicaçio na sexta-feira e o prazo começa a ser 

contado a partir da segunda-feira. Se o prazo terminar no 

sábado, elimina-se o sábado e o domingo e se começa a contar 

ná segunda-feira. Isso eq~ivale a seis dias. 

O SR. MÁRIO COVAS - De matemática eu entendo, de 

processo é que nio entendo. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Nio, nio é 

matemática, é questão de prazo. Senador Mário Covas, a 

contagem do prazo começa a operar no primeiro dia útil. 
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o SR. NELSON - E O primeiro dia não se 

conta, conta-se o próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) J Perdão, Senador 

Mário Covas, houve um lapso da presidência: 26 é a data, e 

vinte e quatro é o número de dias. V.Exª tem razão. 

O SR. MÁRIO COVAS - Vem em seguida o item 11 -

Interrogatório dos Denunciados pela Comissão; faculdade de 

não comparecer a esse ato processual ou de não responder às 

perguntas formuladas. 

O pressuposto é que, recebida a denúncia, o 

Relator vaI ler a denúncia e vaI convocar o denunciado para 

vir à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Mas a denúncia 

já foi examinada por nós naquela sessão preliminar porque 

surgiu o parecer do Senador Antonio Mariz. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz)- V.Ex A quer dizer 

"recebida a defesa"? 

'0 SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Sim, recebida a 

defesa, não a denúncia. 

O SR. MÁRIO COVAS Aqui diz o seguinte: Da 

denúncia, por objetd de deliberação, virá a defesa. Para 

isso há vinte dias. São vinte e quatro ou vinte e seis dias? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - São vinte e 

quatro dias. 

O SR.. MÁRIO COVAS - Então, vamos admitir que o 

Presidente faça a sua defesa no último dia. 

O SR. PRESIDENTE (Elcío Alvares) - Certo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Então, vai se contar um prazo 

para o item 11. O item 11 é interrogatório dos denunciados 

pela Comis~ão, faculdade de não comparecer a esse ato 

processual. Para que o Presidente tenha essa faculdade, é 

preciso que seja marcado um dia, e o dia só poderá ser 

marcado depois que a defesa chegar. Qual o prazo que vamos 

dar? 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O prazo está 

situado .naquela faixa que eu disse que vamos determinar, no 

momento em que for recebida a defesa. Não é um ato exclusivo 

da Presidência ou do Relator, é um ato coletivo da Comissão. 

Nós vamos estabelecer exatamente isso que o Senador Gerson 

Camata quer: um cronograma. Vamos fazer isso com a maior 

celeridade evidentemente e não atropelando o Código d9 

Processo Penal. 

o SR. MÁRIO COVAS - É isso que V.'Ex$! pretende? 

O SR.PRESIDENTE (Elcio Alvares) -Pretendo agir, e 

no momento que tiver as peças de defesa na minha mão, 

convoco imediatamente esta Comissão e nós, em conjunto, 

vamos exatamente assinalar isso, estabelecendo inclusive os 

prazos do contraditório. 

O SR. MÁRIO COVAS - Por quê? Por que o período de 

interrogatório .•. 

O SR.PRESIDENTE (Ele lO Alvares) Essa é a parte da 

instrução, Senador Mário Covas.Ouvir o interrogado já é 

parte da instrução .. 

O SR.MÁRIO COVAS -Não faz mal. Eu posso fixar o 

prazo agora. 

O SR.PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não, eu gostaria 

de ponderar para V.Ex A que •.. 

O SR. MÁRIO COVAS- Eu não posso dizer que depois 

do 26 2 dia ou após o dia em que eu receber a defesa , 5 dias 

depois será feito ••• 

O SR.PRESIDENTE {Elcio Alvares)Eu gostaria de 

deixar para resolver o que V.Exª sugere na terça-feira. Este 

é um ponto que V.Exª está trazendo à colação e que gostaria 

de examinar com mais profundidade. 
O SR.MÃRIO COVAS - Então é na terça-feira que se 

discute isso? 
O SR.PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Na terça-feira. 

Há um detalhe que gostaria de esclarecer: interrogatório do 
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denunciado pela Comissão e faculdade de não comparecer. 

Parece-nos que, com relação ao interrogatório, competirá à 

defesa examinar a conveniência ou não da vinda do 

interrogado. Ele tem o direito de não Vlr. 

o SRo 

Constituição. 

NELSON CARNEIRO Isso está na 

O SRo PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Eu gostaria de 

deixar cl'aro que esta Comissão em nenhum momento deve deixar 

de atender ao contraditório na sua amplitude. Com relação 

ao interrogatório, ele pode declarar que não deseja ser 

interrogado, mas o processo deve continuar.' 

O SR .. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente' ..• 

O SR .. PRESIDENTE Elcio Alvares) Concedo a 

palavra àd Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SRoCID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, o 

interrog~tórib do réu é pi6v~de acusação. O que o réu diz 

em sua . defesa nada vale. 'Só vale o que confessar. Esta é a 

regra ptocessual. E~~a fat~ld~de deo Pre~idente não ser 

obrigado ~vir é, sem dúvida, algo ~sdrúxuio nesse pr6cesso. 

Pedi a palavra para dizer a V.Exª e aos membros da 'Comissão 

que não estou entendendo esse processo de julgam~nto do 

Presidente da República, esse rito procedi~ental como nenhum 

ato, porqu~ se ess~' ato devesse existir seria de parte do 

Senado Federal, Estou entendendo isto aqui como anotações 

que foram tiradas da legislação vigente e que nos foram 

remetidas sem que isso represente um ato de'liberativo ou um 

normativp ordenatório do 
. , 

Tribunal ato ou um ato Supremo 
, . 

Federal. São apenas 
. ~ 

anotações. Um roteiro feito, di-gamos 

assim, da leitura da legislação que está em vigor. 

Ainda assici, Sr. Presidente, tenho alguns reparos. 

Por exemplo, qual é a posição do Senador no julgamento do 

Presidente da República, no processo de impeachment por 

crime de responsabilidade? O Senador é juiz ou ele é juiz 

jurado? Estamos aqui na posição de um mero jurado ou de 
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quem julga? Entendo que nós julgaremos. Daí por que há essa 

parte final .•. 

O SR.PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Senador Cid 

Sabóia, na última sessão de julgamento nós seremos jurados 

praticamente. Temos uma dupla condição. Somos juízes agora, 

na formação da instrução, e seremos jurados na sessão 

derradeira de julgamento. 

O SR.CID SABÓIA DE CARVALHO - Certo, V.Exª usa 

este termo: nós seremos jurados, mas eu confesso ... 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não seremos 

jurados, somos julgadores e de uma maneira bem diferente 

dessa inicial. 

O SR.CID SABÓIA DE CARVALHO - Gostaria de concluir 

porque na verdade não há a posição de jurado. Há a posição 

de juiz. Cada Senador prolata o seu julgamento. É certo que 

o julgamento se contém num voto. Ele pode ser sumário, um 

mero apertar de um botão, mas ele contém em síntese uma 

sentença individual do mesmo modo que não é jurado o 

integrante do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que 

não é jurado nenhum juiz de colegiado, ele ali, o ministro 
não é jurado e também se computa o voto dele. Dai por que o 
item 27 diz assim: 

"Realização do julgamento em votação 

nominal, pelos senadores desimpedidos, oue 

responderão sim ou não à seguinte pergunta 

formulada pelo Presidente do Supremo Tribunal 

Federal: Cometeu o acusado, Fernando Affonso 

Collor de Mello, os crimes que lhe são imputados e 

deve ser ele condenado à perda do seu cargo ou à 

inabilitação temporária por 8 anos para o 

desempenho de qualquer outra função pública 
eletiva ou de nomeação?" 
Então, as pessoas responderão. 

Estaremos com a função de jurado e, portanto, com 
a consciência ... Do modo como está aqui, jurado. 
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Sr. Presidente, quero dizer exatamente porque 

discordo disso. Penso que isso não é aplicável à espécie e 

vou explicar a V. Exa. porque é que não é. V. Exa. há de 

convir que estamos tratando de uma figura jurídica que se 

chama crime de responsabilidade. Discordo inteiramente dessa 

semelhança que se faça agora da apuração dos crimes comuns, 

que seria idêntica à apuração do crime de responsabilidade. 

Não pode ser não, Sr. Presidente. 

Na verdade, o crime de responsabilidade, como está 

na Constituição, é a inaptidão do acusado para o exercício 

do cargo por causa de fatos públicos e notórios, 

incontestáveis, aquilo que "bate" no cidadão. Não há essa 

estória de perícia, perícia gráfica, perícia em cheque, tudo 

isso será meramente protelatório, porque esse procedimento 

será cabido perfeitamente no exame do estelionato, no exame 

do peculato, no exame da formação de quadrilha, no exame do 

roubo, do furto, seja qual for a imputação do crime comum. 

Mas o crime de responsabilidade é um juízo mais amplo que 

nasce de um todo, de urna criminalidade detectada num 

determinado momento, é o todo de um relatório, é o todo de 

vários relatórios, é o todo de uma situação criada. Muito 

interessante que venha aqui o Senhor Presidente da República 

requerer pericia em 40 mil cheques. Aí vamos aceitar porque 

é ampla defesa - perícia em 40 mil cheques. Quer dizer, na 

verdade, o crime de responsabilidade não é um crime comum. 

O tipo de prova é outro, o processo é outro, a 

sistemática do convencimento, também, é outra, o tipo de 

acusação é outro e a defesa é outra. Que é isso que nós 

vamos fazer aqui? Vamos nos antecipar ao exame dos crimes 

comuns para, 

operações de 

coisas tantas 

depois, no crime comum, repetirmos todas essas 

perícias, de e~ames grafotécnicos e de outras 

que possam acontecer, ida e vinda a 

determinado órgão, exames em arquivos, perícias, peritos, 

vistorias? Não, Sr. Presidente. Crime de responsabilidade -
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e quero aqui dizer que várias vezes já se falou, no Senado, 

tentando dar a definição do que é crime de responsabilidade 

- não tem essa minudência. Para se provar que o Senhor 

Fernando Collor de Mello tem vinculação com o Sr. Paulo 

César Farias eu preciso periciar cheque ou isso vem de um 

conhecimento amplo de toda a Nação, um amplo convencimento? 

Então, tenho muito medo daquilo que advertiu o Senador Ronan 

Tito: de repente nós faremos do exame de caráter ético

político, um exame jurídico que cabe ao Supremo fazer quando 

o Procurador-Geral da República fizer ã denúncia. 

O SR. ·RELATOR (Antonio Mariz) - V. Exª. me permite 

um aparte, nobre Senador? 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pois não. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) Acredito que 

assiste muita razão ao que V. Exª. está dizendo, mesmo 

porque a denúncia que nós estamos examinando, a denúncia que 

deu origem ao processo se restringe a dois crimes de 

responsabilidade, que estão previstos no art. 8 2 da Lei n 2 

1.079, inciso VII. São crimes contra a segurança interna do 

País. 
A acusação que é feita ao Presidente da República 

cinge se a dois crimes de responsabilidade. O crime definido 

no item VIr do art. 82 , que diz assim: "Permitir, de forma 
expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem 

pública". Essa é a primeira acusação ao Presidente. A 

segunda acusação ao Presidente está no art. 9 2 , item VII: 

"Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro do cargo". Essas são as duas acusações feitas ao 
Presidente da República. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Perícia para 
mostrar que a pessoa procedeu contra a honra e o decoro de 

um cargo público? Qual é a perícia? Então, creio que devemos 
verificar bem se esse julgamento aqui por crime de 
responsabilidade tem condições mais que especiais, tem 
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condições mais que peculiares. Mas como nós discutiremos 

isso na terça-feira, vou deixar minhas razões para essa 

reunião. Mas quero dizer que, como foi preparado esse 

roteiro, essa leitura foi feita de modo muito minudente~ e 

poderá, segundo advertência do Senador Ronan Tito, nos dar 

foro de Supremo Tribunal, levando-nos a apreciar, por muitos 

anos, aquil) que é de uma visibilidade transparente, 

cristalina, .~orque tudo é público e notório, dentro de um 

principio geral do Direito de que o que é público e notório 

não depende de prova. Reservo-me para terça-feira, Sr. 

Presidente, para discutir minudentemente cada um desses 

itens, porque muitos me parecem excessiva~ente mihudentes e 

já revogados pela nova ordem constitucional. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu queria apenas fazer um 

esclarecimento ao Senador Cid Sabóia. É a lei que diz que "o 

julgamento será feito em votação nominal pelos Senadores 

desimpedidos, que responderão "sim" ou "não" A seguinte 

pergunta enunciada pelo Presidente: Cometeu o acusado os 

crimes que lhe são imputados e deve ser condenado A perda do 

seu cargo?" 

Isso é a lei, por isso é que está reproduzido. Não 

podia deixar de estar. Mas o que quero dizer a V. Ex~. é'que 

a Comissão não é obrigada a aceitar todos· ·os pedidos de 

prova que o acusado apresente. Isso é uma deliberação da 

Comissão. Se houver cerceamento de defesa, ele pode, então, 

porta do Presidente do Supremo. Mas nós, 
inicialm2~~o. vam0S VE~ se há necessidade de repetir prov~s 

que já estão na Polie:::'!. O,·~ já foram feitas. É evidente 

que, se fosse assim, nenhum acusaoo seria preso, porque 

pediria urna diligência no Piauí, outra no Rio Grande do Sul, 

outra no Uruguai. Assim, nunca seria levado a termo o 

processo, prescrevendo. É evidente que o Juiz deve aceitar 

aquelas que sejam razoáveis e não a repetição de provas. 
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o SR. GERSON CAMATA Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Tem V. EX 2 a 

palavra. 

o SR. GERSON CAMATA Sr. Presidente, pela 

leitura dos jornais de hoje, observei Que, nesta reunião, 

cuja pauta não foi anunciada ainda, dois assuntos serlam 

discutidos: primeiro, a Comissão iria discutir hoje - o que 

não me parece ser competência dela - se se dariam mais dois 

dias de prazo ao advogado de defesa do Presidente; segundo, 

a Comissão teria hoje acesso, numa reunião secreta, aos 

disquetes do computador do Sr. pc. 
Como não foi anunciada a pauta, pergunto a V.Exª 

se isso vai acontecer hoje, terça-feira ou Quando vai 

acontecer. 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A matéria a 

Que V.. EX 2 se refere se rã discutida amanhã, às 10 horas, na 

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que cuida de 

irregularidades na PETROBRÁS e nos Fundos de Pensão das 

Estatais. Houve uma confusão nos noticiãrios ao colocar sob 

a égide da Comissão Especial a investigação dos fundos de 

pensão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Esse é o resultado de 

V.Ex~ ser polipresidente. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Amanhã passarei 

a Presidência desta Comissão Parlamentar de Inquérito ao 

Senador Chagas Rodrigues, com Quem Ja tive oportunidade de 

falar e que tem, inclusive, comparecido a todas as reuniões. 

Entendo que esta Comissão Especial, durante esse período, 

val demandar quase toda a disponibilidade de tempo possível. 

Portanto, comunico ao nobre Senador Gerson Camata 

que amanhã, na reunião da CPI, tomaremos conhecimento, em 

carãter secreto, dos documentos que foram remetidos pelo 

Ministro Marcilio Marques Moreira à Comissão, inclusive o 
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disquete que foi apreendido em pod~r do Sr. Paulo César, com 

as cau~elas, logicamente, não só do sigilo fiscal mas, 

também, dos sigilos previstos no Código de Processo Penal. 

Algum Senador tem mais algum? questão? 

Com a palavra o Senador José Paulo Bisol. 

o SR. JOSÉ PAULO BISOL Acredito, Sr. 

Presidente, que a própria reunião que tivemos comprovou que 

estávamos com razão no início. Considero muito discutível 

essa pronúncia. A tese do Senador pelo menos deve ser 

repensada. 

Antes de V.Exa. encerrar esta reunião, gostaria de 

fazer um requerimento no sentido de que os últimos momentos 

da CPI foram tormentosos pela estreiteza dos prazos. Por 

isso, certas elaborações da CPI careceram de 

complementações, que foram realizadas na Procuradoria-Geral 

da República e na Polícia Federal. Nesse sentido, requereria 

a V.Ex 2 que fosse requisitada à autoridade policial a parte 

complementar do inquérito, tendo em vista que já consta do 

nosso a maior parte do inquérito policial, mas não consta o 

que foi feito no inquérito policial a partir do dia em que 

se encerraram os trabalhos da CPI. Seria o caso de 

requisitarmos as provas realizadas pela autoridade policial 

a partir do dia em que foi encerrada a CPI. Em segundo 

lugar, o trabalho da Subcomissão de Bancos, que foi 

exaustivo, foi aperfeiçoado tecnicamente junto à 

Procuradoria-Geral da República. Então, serla o caso de 

solicitarmos esse trabalho da Procuradoria-Geral da 

República como complemento da prova que realizamos. 

O. SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A.presidência 

esclarece a V.Ex 2 , Senador José Paulo Bisol, que na petição 

inicial já está mencionado o requerimento por parte dos 

acusadores. Então, a Comissão apenas vai ultimar o 

atendimento do pedido constante da petição vestibular. Nesse 

ponto V.Ex A tenha inteira tranqüilidade, porque é interesse 
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da Comissão ter urna visão por inteiro do remanescente de 

apuração da Comissão Parlamentar de InQuérito. 

Não havendo mais nenhum Senador que Queira usar da 

palavra, declaro encerrada a reunião, convocando antes uma 

reunião para terça-feira, dia 12, às 16 horas neste mesmo 

local. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 18h07min.) 
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EXMO. SR. SENADOR tLCIO ALVARE~, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL. 

~ 
~ U ~\lÁ\ trw 

~~_ c:U~' 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, Presidente da 

República Federativa do Brasil, nos autos do processo de 

impeachment movido por BARBOSA LIMA SOBRINHO E OUTRO, vem re

querer a juntada da inclusa procuração. 

Brasília, 13 de outubro de 1992 

P'P'\h~~U~ 
@õsé ~uilherme Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 
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PROCURAÇÃO~ 

Pelo presente instrumento particular de procuração, 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, brasileiro, casado, Presidente 

da República Federativa do Brasil, domiciliado no SMLN, Trecho 10, casa 1, 

Brasília, Distrito Federal, nomeia e constitui seu bastante procurador o advogado 

JOSÉ GUll.JffiRME VILLELA, brasileiro, casado, inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal - sob o n° 201 e portador 

do CIC n° 000 333 321/34, com escritório no Setor Comercial Sul, Edifício 

Anhanguera, sala 610/12, nesta Capital, com os poderes ad judicia, podendo 

receber citação e, especialmente, para defenCler o Outorgante perante o Senado 

Federal, em processo por crime de responsabilidade, permitido o 

substabelecimento. 

Brasília,07 de outubro de 1992. 

1.° O F 1 C 1 O D E N O TAS 
Tab. M~ÍCIO G. LEMOS 

econ~ firmo de:r.e,,"~.:Zl..~~~.A~p~Er.Q 
.~t:P .r:L_ .. _~" . .. At~_/:._Q .. _ .. =:::-====--_ 

MAURICIO G VíES .EMOS· LUIZ RONAN SILVA 
PAU~O RE: NOE VALOlrI MARTINS FERREIRA 
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Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, conta cor

rente nO 920001-2, a favor do 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 

CEP: 70160 

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 

na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordena

ção de Atendimento ao Usuário. 



, -CODIGO DE PROTEÇAO E 
DEFESA DO CONSUMIDOR 

- Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Dispõe so-
bre a proteção do consumidor e dá outras providências 

- Dispositivos vetados e razões dos vetos 
- Legislação correlata 
- índice temático 

À venda na Subsecretaria de Edi
ções Têcnicas - Senado Federal, Anexo 
I. 22° andar - Praça dos Três Poderes, 
CEP 10160 - Brasllia, DF - Telefones 
311-3518 e 311-3519. 

Lançamento 
Cr$ 800,00 

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta 
por cento) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de 
cheque nominal li Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal reme
tido li Agência ECT do Senado COA 410115. 



-REV~STA DE INFORMAÇAO 
LEGISLATIVA N° 110 

(abril a junho de 1991) 

Está circulando o nO 110 da Revista de Informação Legislativa, periódico 
trimestral de pesquisa juridica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Federal. 

Este número, com 398 páginas, contém as seguintes matérias: 

Assinatura para 1991 (nO 109 a 112) 
Cr$ 4.500,00 

COLABORAÇÃO 
A primeira Constituição Republicana do Brasil - Alci-
des de Mendonça Lima ..................................................... . 

Tarefa dos partidos políticos no processo de integração 
da América Latina - André Franco Montoro ............. . 

Os actos legislativos no Direito Constitucional Portu-
guês - Jorge Miranda ........................................................ . 

Konrad Hesse: Uma nova crença na ConstituiçãO - 1no-
céndo Mártires Coelho ..................................................... . 

Os Direitos Humanos como limitações ao poder consti-
tuinte - Leomar Barros Amorim de Sousa .................. . 

Revisão constitucional - Geraldo Ataliba .................... . 

Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre as-
pectos elementares) - Sebastião Baptista Affonso ..... . 

Mandado de injunçãO - Marcelo Duarte ...................... . 

As Medidas Provisórias no Sistema Jurfdico-Constitu-
cional Brasileiro - Fran Figueiredo ............................... . 

Aspectos do Regime Constitucional da Desapropriação 
- Victor Rolf Laubé ........................................................... . 

A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral ilfci-
ta - Geraldo Brindeiro ..................................................... .. 

Questões e direitos relativos à mulher nas Constitui
ções do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria Vaz de 
Assis Medina ....................................................................... . 

Pundações privadas institufdas pelo Poder Público -
Adilson Abreu DaI/ari ....................................................... . 

Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe Montei-
ro SOBi es .............................................................................. . 
Soberania do Poder Judiciário - António de Pádua 
Ribeiro .................................................................................. . 

o Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo 
EmIlio Ribeiro de Vilhena ............................................... . 

A Escola Judicial - SáIvio de Figueiredo Teixeira ..... . 

Da constitucionalidade do bloqueio de valores - Adria~ 
no Perácio de Paula ........................................................... . 

O Programa Brasileiro de Privatização de Empresas 
Estatais - Marcos Juruena Vil/ela Souto ...................... . 

Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capital 
estrangeiro - Wejrter R. Faria ......................................... . 

Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico -
Mauro Márcio Oliveira ..................................................... . 

A pau e pedra: notas sobre o vandalismo _ José Ar-
thur Rios ............................................................................... . 

Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa -
Rubem Nogueira ................................................................. . 

PESQUISA - Direito Comparado 

Lei inglesa de proteção ao consumidor, 1961 

Lei inglesa de segurança do consumidor, 1978 ............ . 

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor, 1986 

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas 

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 22" andar - Praça dos Três Poderes, 
CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579 

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado 
Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775. 



Centro Gráfico do Senado Federal 
Caixa Postal 07/1203 

Brasília - DF 

l ___ ~DlçÃO DE HOJE: 8 PÁGINAS _n.J 
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