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Ata circunstanciada da Reunião da Comissão constituída 

nos termos do art. 380, "b", do Regimento Interno, 

realizada em 06 de novembro de 1992 

Presidente: Senador Elcio Alvares 

Relator: Senador Antonio Mariz 

Às 9 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Valmir Campelo 

Antonio Mariz 

Elcio Alvares 

Francisco Rollemberg 

Ronan Tito 

José Paulo Bisol 

Esperidião Arnin 

João Calmon 

Odacir Soares 

Nabor Junior 

E o Sr. Denunciante: 

Marcello Lavenere Machado 

Nelson Carneiro 

Gerson Camata 

Irarn Saraiva 

Raimundo Lira 

Mário Covas 

Beni Veras 

Nelson Wedekin 

José Fogaça 

Irapuan Costa Junior 

Os Srs. Advogados dos Denunciantes: 

Evandro Lins e Silva 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

Os Srs. Advogados do Denunciado: 

Antonio Evaristo de Horaes Filho 

José Guilherme Villela 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, declaro abena 
mais uma audiência da Comissão Especial que examina o impeacbment do Presidente 
F ernando Collor de Mello. 

Na audiência de hoje, serão ouvidos, pela ordem, os Deputados Paulo 
Octávio Alves Pereira, Reinhold Stephanes, Luiz Estevão de Oliveira Neto e o ex
Ministro da Justiça, Célio de Oliveira Borja. 

Como já se encontra, no plenário, o Deputado Paulo Octávio Alves 
Pereira, à minha direita, iremos iniciar a tomada do seu depoimento. 

Quero assinalar que o Deputado Paulo Octávio Alves Pereira tinha as 
prerrogativas inerentes ao mandato de Deputado Federal, mas abriu mãos dessas 
prerrogativas de marcar dia, hora e local e comparece à Comissão, honrando-nos 
sobremodo neste momento. 

Pereira. 

Pereira. 

atualmente? 

Então, vamos proceder à qualificação do Deputado Paulo Octávio Alves 

O nome, por favor? 
O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA:-Paulo Octávio Alves 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Estado civil? 
O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Casado. 
O SR. PRESID~ (Elcio Alvares) - Residência? 
O SR. PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA - SHIS QI-05, chácara 59. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Profissão e local onde a exerce 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Deputado Federal, 
Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O depoente é parente, e em que 
grau, de alguma das partes, principalmente do denunciado? Ou tem, com alguma delas, 
relação de amizade íntima ou inimizade capital que impeça o seu depoimento? 

no art. 342: 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não .. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O Código Penal prevê o seguinte 

"Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 
testemunha, perito, tradutor, intérprete em processo judidica1, policial ou 
administrativo, ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão de um a três anos e multa ( ... )" 
A testemunha é da defesa. Indago, neste momento, às partes, se há 

alguma contradita em relação à testemunha. 
A acusação, por favor. 
O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Sr. Presidente, o art. 214 do Código de 

Processo Penal determina: . 
"Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão 

contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos que a 
tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a 
contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a 
testeml]$a, ou não lhe deferirá compromisso, nos casos previstos nos 
arts. 207 e 208." 

fe-. 
( 
J 
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Os denunciantes, sem que isto represente qualquer restrição de ordem 
pessoal à testemunha, levantam a contradita para o seu depoimento, porque ele é 
avalista de uma nota promissória da chamada Operação Uruguai, operação que é muito 
questionada dentro do processo, por várias razões e motivos que serão argüidos 
oportunamente. 

De forma que esta é a razão pela qual levantamos a contradita da 
testemunha que, no momento, ~~~;;estar depoimento. 

O SR. PRESIDE. (Eleio Alvares) - Levantada a contradita, consulto 
os eminentes Advogados de defesa se têm argüição em contrário. 

O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Sr. Presidente, estranho muito 
essa contradita, porque uma das testemunhas arroladas pela acusação foi o Or. Qáudio 
Vieira, que é o emitente da promissória e que firmou o contrato. Quer dizer, a própria 
acusação arrolou uma testemunha que não foi contradita da nem por ela, nem pela 
defesa, que também figura nesse contrato e é o emitente da promissória. 

De maneira que é óbvia a contradição do comportamento da acusação 
que arrola uma testemunha que participou da Operação Uruguai e que agora quer 
impugnar outra testemunha, porque é avalista da promissória. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - De acordo com o Código de 
Processo Penal, indago do Deputado Paulo Octávio Alves Pereira se tem algo a aduzir 
em face da sua contradita. 

O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não, fui convocado pela 
defesa para depor e aqui estou pronto para fazer o meu depoimento. Não tenho nada a 
colocar. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência consigna apenas a 
contradita, mas não deixa de tomar o compromisso do Deputado Paulo Octávio Alves 
Pereira, que passa a depor como testemunha. De acordo com os termos do art. 203 do 
Código de Processo Penal e sob as penas da lei, ele se compromete a dizer a verdade do 
que souber e lhe for perguntado. (Pausa) 

É o seguinte o termo de compromisso prestado pela tes 

temunha Paulo Octávio Alves Pereira: 
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o abaixo assinado 

, 
PAULO OCT4VIO AL-

............................... • •••••• 0 •••••••••• 0 •••• 6 •••• 

VES PEncIRA. - - v - ~ •••••...•......•..•...... t~ ••.••.............•••.••••. ..•....•................•............................ 

-----~ •.......•.....•....................••.•..•..•••......•.•.........•.•.•.•.•••.•..••.•.••.••.•...•..••.•. , Il~ 
------- fJ --------~ 

qualidade de testemunha arrolada nos autos do processo por crime de 

responsabilidade que os Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo 

Lavenere Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 

Mello, Presidente da República Federativa do Brasil, se compromete, 

nos tennos do art. 203 do Código de Processo Penal e sob as penas da 

lei, a dizer a verdade d~ souber ou for perguntado. O presente 

é 1 d . 'hj@CUh 14 . - d S::. •• termo avra o por num.. . ...................... , escnvao o leIto e vaI assI-

nado pelos Senhores Senadores Élcio Álvares e Antônio Mariz, respec

tivamente Presidente e Relator do processo. Em oG jlf/q Z 

Presidente di Comissio EspedIJ 
Sena r :tIdo Álvares 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -

o Deputado Paulo Octávio Alves Pereira já prestou o compromisso, que a 
Mesa toma por interro neste momento. 

A partir deste instante, concedo a palavra ao Senador Antonio Mariz, 
para que inicie as perguntas ao Deputado Paulo Octávio Alves Pereira. 

O Deputado Paulo Octávio Alves Pereira gostaria de fazer alguma 
exposição, ou prefere ser logo inquirido? 

O SR. PAUW OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Gostaria de dizer ao SI. 
Presidente, ao Sr. Relator, aos Srs. Senadores, aos Srs. Jornalistas aqui presentes, que é 
com muita tranqüilidade que venho hoje aqui, à Comissão Especial que trata do 
impeachment do Presidente Fernando Collor, cidadão que conheço há vinte e cinco 
anos e que conheci aqui, em Brasília, ainda nos bancos escolares. Tive o privilégio de 
acompanhar a sua vida, de assistir à sua posse como Prefeito de Maceió. Pude verificar o 
bom trabalho que fez nessa capital alagoana: as obras que foram feitas na sua 
administração, a divulgação de Maceió, tomou-se quase uma capital turística do 
Nordeste. Acompanhei os passos do então candidato a Deputado Federal mais votado 
em todo o Estado. Posteriormente, a luta para ser Governador de Estado; naquela 
ocasião, foi eleito contra uma coligação das grandes forças políticas do Estado. Depois, 
em 1988, participei de al~mas reuniões, quando o ainda Governador de Estado 
sonhava em tornar-se PreSIdente da República. 

Participei daquelas reuruões com muito entusiasmo, porque, além de 
acreditar no cidadão e no político Fernando Collor, acreditava principalmente nas suas 
idéias, no programa que ali estava sendo estabelecido; programa que visava desde à 
proteção ao nosso meio ambiente até à abertura da economia aos fluxos do comércio 
mternacional; programa que previa o enxugamento da máquina administrativa; 
programa que previa o fim dos cartórios, a privatização de várias empresas estatais, pois 
centenas delas davam prejuízos incalculáveis aos cofres públicos. Um programa 
modernizante, um programa atual. Entusiasmei-me. Engajei-me, naquele momento, na 
campanha l'0r sentir que o Brasil necessitava de uma grande transformação. 
AcompanheI os passos do então candidato até sua eleição. E, entusiasm~do, Sr. 
Presidente, Srs. Senadort:s, com a9u~le programa, ~ntrei na vjda .pública. c;andidatei-~e 
a Deputado Federal aqUI pelo Dlstnto Federal e tIVe uma V1tóna expressIVa que mUlto 
me honra. Os programas ali estabelecidos e os programas de Governo são os meus 
programas. Quero deixar isso bem claro, porque o homem que troca sua vida 
empresarial pela vida pública, num momento particularmente especial, o faz porque 
acredita. Não só acredita no condutor daquele programa, como acredita no seu próprio 
programa. Quero dizer ainda mais: apesar de ter participado intensivamente da 
cam{'anha que elegeu o Sr. Presidente, inclusive, filiando-me ao PRN, do qual sou Vice
PreSIdente, aqui, no Distrito Federal, jamais fui ao gabinete do Senhor Presidente da 
República para pedir qualquer cargo para mim, para alguém da minha família ou para 
algum dos meus correligionários. Jamais pedi qualquer privi1é~o ou qualquer vantagem 
pessoal ou empresarial. Continuo acreditando no Senhor PreSIdente e na sua inocência. 
Venho a esta Comissão, com muita tranqüilidade e com satisfação, dar o meu 
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t-"kpoiDlento .. AcreóIto que o processo de impeacbment será jul~ado pela História, e o 
tempo dirá a verdade de tudo o que aconteceu no Congresso N aClOnal. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Feita a ligeira exposição do 
Deputado Paulo Octávio, concedo a palavra ao Senador Antônio Mariz, Relator desta 
Comissão, para proceder às suas perguntas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Advogados e Sr. Deputado Paulo Octávio, V.fuS conhece o Sr. Paulo César Farias desde 
quando? Quem o apresentou? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Desde 1988; fui 
apresentado através do Sr. Fernando Collor de Mello. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.fuS conhece naturalmente o Sr. 
Luiz Estevão, o próprio Presidente da República - V. fuS acaba de fazer referência a 
ele - e conhece também o Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Poderia dizer desde quando e em que 

circunstâncias conheceu essas pessoas, inclusive, o Presidente da República, Luiz 
Estevão e Cláudio Vieira? . 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Conheci o Senhor 
Presidente da República em 1967,quando o estudante Fernando Collor ingressava no 
Centro Integrado de Ensino Médio, da Universidade de Brasília, na mesma turma que 
eu estudava, naquele estabelecimento.O Sr. Luiz Estevão, também, na mesma 
oportunidade. E o Sr. Gáudio Vieira eu o conheci quando o Sr. Fernando Collor se 
elegeu Deputado Federal, e o Sr. Gáudio Vieira veio assessorá-lo aqui, no seu gabinete, 
na Câmara dos Deputados. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tendo participado da campanha 
eleitoral de 1989, à qual acaba de se referir, sabe V. fuS. dizer qual foi a participação do 
Sr. Paulo César Farias nessa campanha, o senhor teve oportunidade de trabalhar com 
ele, nas mesmas ações? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - O Sr. Paulo César era o 
coordenador financeiro da campanha. Que eu me lembre, a campanha efetivamente 
começou após o então governador renunciar ao cargo, em maio de 1989. A partir 
daquele momento, se não me engano, ·16 de maio, efetivamente, a campanha teve início. 
E nesse tempo, o Sr. Paulo César assumiu a coordenação financeIra da campanha 
política. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor teve oportunidade de 
acompanhá-lo, de trabalhar com ele nessa tarefa, durante esse período? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não, essa tarefa de 
coordenação financeira ficou, exclusivamente, por conta do Sr. Paulo César. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E qual foi a participação do Sr. Luiz 
Estevão e do Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA -Olha, a participação do Sr. 
Gáudio Vieira era no sentido de controlar os gastos, que eu me lembre, no Comitê 
Eleitoral, estabelecido aqui em Brasília, no S~tor Comercial Sul. Ele veio de Maceió e 
era o coordenador das despesas do então candidato. 
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E O Sr. Luiz Estevã.o prestava a mesma colaboração que eu, no sentido de 
ajudar, de discutir idéias com o candidato, de apresentar pessoas, de fazer contatos 
políticos, então esse foi um trabalho feito não só por nós, mas por vários brasileiros. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O Sr. Gáudio Vieira era também o 
tesoureiro oficial do comitê de propaganda, ele tinha uma posição oficial na campanha ? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não existia uma 
designação oficial, mas praticamente tudo o que se referia a despesas de campanha era 
o Gáudio Vieira quem comandava, quem ordenava. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Como o coordenador financeiro da 
campanha, cabia ao Sr. Paulo César Farias a tarefa de obter donativos, de obter 
doações, recursos para a campanha eleitoral, V. Er'. pode informar sobre esses dados, 
se era essa a missão principal dele, como coordenador? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, pelo entendimento 
que nós tínhamos da campanha, toda pessoa que quisesse dar qualquer contnbuição 
espontânea à campanha do então candidato deveria se dirigir e conversar com o Sr. 
Paulo César. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Esses recursos destinavam-se 
também a prover as despesas pessoais do candidato e de seu familiares? V. Er'. sabe 
informar ? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, não sei. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe informar se os donativos eram 

feitos ao partido, à coligação de partidos, denominada, se não me engano, Brasil-Novo, 
ou se eram doações pessoais ao candjdato ? 

O SR. PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA - Existiam donativos ao 
partido, inclusive, eu, pessoalmente, fiz donativos, não só ao partido aqui, em Brasília, 
como ao partido nacional. Existiam, logicamente, essas doações ao partido. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Como se dava a transferência de 
recursos, quer dizer, obtida a doação, ela era dirigida para onde ? Havia uma conta do 
partido, havia um centro de recepção desses donativos, de que forma se dava essa 
transferência de recursos ? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Posso responder pelo PRN 
do Distrito Federal, do qual sou Vice-Presidente. Agora, em relação ao partido nacional, 
não era eu o tesoureiro e nem o controlador. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No caso do Distrito Federal, V. Er' 
coordenou essa captação de contnbujções para o Partido? 

O SR. PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA - As contnbuições não 
foram expressivas aqui no Distrito Federal. Foram pequenas contnbuições, na qual 
mantínhamos o Partido, ajudávamos no que podíamos na campanha aqui no Distrito 
Federal. Eu, inclusive, fui um dos coordenadores da campanha aqui no Distrito Federal. 

. O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No caso dos recursos captados no 
Distrito Federal, qual o destino que era dado a eles? Havia uma conta aberta em banco? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - aaro. Havia uma conta do 
PRN em agência bancária controlada pelo tesoureiro do Partido no Distrito Federal. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No gerenciamento desses recursos, 
isto é, na aplicação desses recursos, V. Er' tinha ingerência, tinha responsabilidade na 
aplicação desses recursos, ou a aplicação competia a outro setor P""!idáriO~ 
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o SR. PAULO OCTÁVIO ALVES P'EREIRA - Bom, aqui no Distrito 
Federal, a aplicação era dirigida mais pelo Presidente do Partido, Sr. Gil Guerra, que é o 
Presidente do PRN local, e pelo tesoureiro na época, que era o Or. Ornar. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. fu8 cedeu imóveis ou móveis, bens 
móveis, automóveis, para a campanha do candidato Fernando Collor de Mello? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, cedi um imóvel 
localizado no Setor Hoteleiro Norte, Projeção K, onde se instalou o PRN do Distrito 
Federal e o Movimento de Reconstrução Nacional, comandado pelo Presidente em 
exercício Itamar Franco. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Essa cessão era gratuita? 
O SR. PAULO OctÁViO ALVES PEREIRA - Cessão gratuita. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. fu8 mantinha ou mantém relações 

comerciais com o Sr. PC Farias ou empresa por ele controlada? 
O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Nossa empresa, a Paulo 

Octávio, vendeu, em 1990, imóveis aqui em Brasília ao Sr. Paulo César Farias, à empresa 
EPC~ do Sr. Paulo César Farias. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E com o Sr. Fernando Collor de 
Mello V. fu8 tinha transações comerciais antes, durante ou depois da campanha? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Sim. É interessante que 
tenho relações comerciais com a família há mais de 25 anos. Fui eu o responsável por 
todos os negócios imobiliários do Senador Amon de Mello. Inclusive, até a venda do 
famoso apartamento que ele tinha em Brasília, que pertenceu ao nosso saudoso 
Juscelino Kubitschek, foi me confiada a venda desse apartamento, e isso fiz há uns dez 
ou quinze anos. Vendi também para a Organização Amon de Mello imóveis, salas aqui 
no Edifício Mariana e ajudei o Senador na compra de alguns lotes que ele tem até hoje, 
que pertencem à família, no Setor de Mansões do Lago Norte. E recentemente, em 
1990, vendi, nossa empresa vendeu ao Sr. Presidente um lote de terreno ao lado da 
residência oficial. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Er conheceu o Sr. Ricardo 
Forcella? Em caso afirmativo, ond~ e quem o apresentou? 

O SR. PAULO OCTA VlO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer se o Sr. Ricardo Forcella é 

o representante legal ou proprietário da empresa Alfa Trading? Já viu algum documento 
nesse sentido? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E o Sr. Emílio Bonifacino? 
O SR. PAULO OCTAVlO ALVES PEREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer quem negociou com o Sr. 

Ricardo Forcella o contrato de abertura de crédito Que teria sido assinado entre a Alfa 
Trading e o Sr. Gáudio Vieira, quem leria negociado~ 

O SR. PAULO OCTAVlO ALVES PEREIRA - Pelo que sei, foi o 
Presidente Fernando Collor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O Sr. Fernando Collor é que teria ele 
mesmo feito os contatôs com ... ? ' 
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o SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Pelo que imagino, sim. 
Porque~ quando ele me comunicou que a promissória vi.na e que eu seria o fiador. .. E. aí 
quero dizer muito claramente que ja fui fiador do Sr. Fernando Collor de Mello vánas 
vezes; fui fiador ainda quando estudante, fui fiador quando ele era Deputado Federal, 
sempre fui solidário nesses momentos, e aí é bom e importante esclarecer que essa 
operação, que esse empréstimo nasceu: da necessidade de recursos para a campanha. 
Em 1988, quando discutíamos a possibilidade do então Governador de Alagoas se 
candidatar a Presidente do Brasil, sabíamos que os recursos seriam muito difíceis. 

Naquela época, a inflação beirava os 70% ao mês. No Brasil, poucos 
estabelecimentos emprestam dinheiro a longo prazo. A maioria, logicamente, faz os 
empréstimos com 60, 90 dias. E numa campanha eleitoral, não se pode conseguir 
recursos a curto prazo, porque numa campanha consome-se quase um ano de trabalho. 

Então, a idéia, já naquelas reuniões que tínhamos em 1988, para se 
arranjar recursos seria, talvez, através de um empréstimo externo. Nesse ponto, não 
tomei mais participação mas, pelo que sei, os entendimentos foram mantidos pelo Sr. 
Fernando Collor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz)- O senhor tomou conhecimento 
prévio do teor do contrato fumado pela Alfa Trading e o Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. PAUW OCfAVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Er chegou a assinar o contrato, 

esteve presente quando o Sr. Gáudio Vieira assinou o contrato'"'? 
O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Conheci o contrato no 

mesmo dia em que assinei a promissória. Tinha mais ou menos a idéia, por telefone, pois 
o Presidente havia me comunicado que o contrato teria uma taxa de libor mais 5 % ao 
ano, com prazo de resgate em 1996, e os fiadores seriam três, inclusive o próprio 
Presidente da República. Só tive conhecimento do contrato no mesmo dia em que o 
assinei, em meados de abril de 1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E nesse mês de abril de 1989 é que 
teria, logo em seguida, assinado a promissória como avalista? 

O SR.PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - No mesmo dia, o Sr. 
Gáudio Vieira veio ao meu escritório, trouxe o contrato, que li rapidamente, e trouxe a 
promissória, que assinei imediatamente. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O contrato é vazado em inglês. V.Er 
domina essa lingua? . 

O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Foram exigidas pela empresa 

intermediadora, pela financeira que fez o contrato, que assinou o contrato, que 
emprestou. os recursos, essa empresa fez alguma exigência cadastral a V.Er, pediu 
alguma demonstração de tituhuidade patrimonial de V.Er ou alguma coisa do gênero? 

O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não diretamente a mim, 
mas recebi um telefonema do então Governador Fernando Collor que me pediu uma 
espécie de um cadastro onde eu deveria arrolar todo o meu patrimônio. Imediatamente, 
fiz esse cadastro e o enviei ao então Governador de Alagoas. 

o 
fL. 

Ú 
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o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.:Exa disse que o portador da nota 
promissória e do çontrato teria sidq o Sr. Oáudio Vieira, que veio a Brasília? 

O SR. PAULO OCfA VIO ALVES PEREIRA - Sim, o Sr. Oáudio Vieira. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Foi observada uma contradição, 

aparente pelo menos, na CP I, entre os documentos relativos à chamada "Operação 
Uruguai". Na promissória, o local do pagamento seria Maceió ou qualquer outro lugar 
que o credor determinasse. No anexo "a" do contrato, o local seria Maceió, 
especificamente. O senhor observou essa contradição, tem alguma explicação para essa 
aparente contradição nos documentos? Teve ocasião de observar issó1 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não. Observei que a 
promissória dizia Maceió. Com relação ao contrato, não me ative a esse ponto. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - É comum que num contrato dessa ordem não se 
exija a assinatura dos avalistas também no contrato porque, ao que se sabe, os avalistas 
não foram solicitadas a assinar no contrato, mas apenas na promissória. 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Olha, eu confesso ao 
senhor que eu nunca fui tomador de um empréstimo no estrangeiro. 

A nossa empresa, muitas vezes, toma empréstimos superiores a esse valor, 
mas nunca tivemos oportunidade de tomar um empréstimo desse valor fora; então, as 
normas que regem os contratos no Uruguai, eu não conheço. Certamente, lá devem 
existir outras normas diferentes das do Brasil. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Os fornecedores do empréstimo, os 
que fizeram o empréstimo também não exigiram a comprovação do estado civil nem a 
assinatura dos cônjuges nessa promissória? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.fu8 sabia que o tomador efetivo do 

empréstimo seria o Sr. Fernando Collor, embora na aparência o titular fosse o Sr. 
Cláudio Vieira? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, sabia, porque, como 
disse ao senhor, fui fiador muitas vezes de Fernando Collor, do cidadão Fernando 
Collor; e nessa oportunidade específica, por se tratar de um empréstimo maior, 
empréstimo esse tomado para uma campanha eleitoral, logicamente que foi estabelecido 
que o Sr. Fernando Collor seria o responsável pelo valor e seria, logicamente, o 
responsável maior pelo pagamento, também, desse valor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) .. E qual a razão de esconder a 
titularidade do documento? Por que não assumir o Sr. Fernando Collor o empréstimo? 
Por que o artifício de utilizar, ao que parece, o Chefe da Casa Civil, na época, para 
assumir um empréstimo em seu nome? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não sei lhe dizer o motivo. 
Talvez pelo fato de ser Governador de Estado e não querer assumir um empréstimo, 
naquele momento, como Governador de Estado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tratando-se de uma importância tão 
elevada e conhecendo V.fu8 como conhecia e conhece o Presidente Fernando Collor, 
tinha razões para supor que fosse possível ao Presidente Collor saldar compromisso de 
tal monta? 
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o SR. PAULO ocrAVIO ALVES PEREIRA - Tinha, como tenho, até 
hoje. O Presidente j pelo que cqnheço, sempre honrou seus compromissos em todas as 
oportunidades até então; o Presidente tem um patrimônio, pelo que conheço, muito 
grande. Ele é um acionista da Organização Arnon de Mello que, pelas avaliações, na 
época, giravam os bens em tomo de 30 a 40 milhões de dólares; o Presidente tem vãrios 
imóveis em seu nome pessoal; então, logicamente, eu não teria o que temer. Eu não 
teria o que temer em relação ao pagamento dessa divida e, prinCIpalmente, por um 
motivo: o Presidente, o grande sonho dele sempre foi a política. Ele é um homem que 
desde jovem se interessou pelos problemas nacionais e, naquele momento, aquela 
candidatura era a alma dele, era a vida dele. Ele daria todo o seu patrimônio, se preciso 
fosse, para se candidatar a Presidente do Brasil. Quantos políticos fazem isso no nosso 
País? Ele estava disposto a entregar tudo que tinha por aquela candidatura. Ele tinha 
confiança. No momento em que as pesquisas apontavam 0,5% para ele, como 
Presidente do Brasil, ele tinha confiança de que ia vencer. E como eu posso declinar de 
dar um aval a um homem que tem essa determinação? Dei, sim, e daria novamente, com 
muito prazer. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe como foram intemalizados os 
recursos oriundos do Uruguai? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Não tem informação de nenhum 

mecanismo de transferência desses recursos nem a quem foram entregues? 
O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer, da importância tomada a 
empréstimo, quanto foi gasto na campanha, ou quanto teria sido gasto nas despesas 
pessoais do candidato? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tem algum elemento de convicção 

~::::z,soal de que esses recursos foram, efetivamente, transferidos do Uruguai para o 
Brasil? Tem algum dado objetivo q}le lhe permita afirmar isso? 

O SR. PAULO OCTA VIO ALVES PEREIRA - Não, Senador. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Er conhece o Sr. Najun Tumer? 
O SR. PAULO OctÁVIO ALVES PEREIRA - Não, Senador. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Conseqüentemente V.fu8 também 

nã.o está informado dessa conversão de recursos em ouro e das dispombilidades 
porventura ainda existentes? ' 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, Senador. Depois ,(,ia 
tomada do empréstimo não acompanhei nada como foi aplicado o dinheiro, como foi 
transferido; não tenho conhecimento nem fui informado de como foi gerido esse 
recurso. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em relação ao próprio empréstimo, 
tem V.E,xS informação sobre qual a taxa de câmbIO ~~ &;:a a operação? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES P - Pelo contrato, libor mais 
5% ao ano. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E a modalidade de câmbio no 
Uruguai seria o oficial ou o paralelQ, já que a conversão era em cruzados? 

SE.NADO FEDERAL ~ 
Protocolo Legislativo J . :/-
Di'ler1N 1(0_ ~- = 
& ~ 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 7 1463 

o SR. PAULO OcrAVIO-ALVES PEREIRA - Pelo que sei, o empréstimo 
passou pela Casa da Moeda Uruguaia; deve ter sido o câmbio oficial, mas não posso 
afirmar com certeza. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No caso do pagamento, que será 
feito no Brasil, V.Er sabe dizer se o contrato estipula a modalidade de câmbio, se será 
no comercial ou há alguma coisa nesse sentido para efeito do resgate do empréstimo no 
Brasil? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não tenho conhecimento. 
Provavelmente pelo câmbio oficial que o dinheiro deverá ser enviado ao Uruguai. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Qual a operação imobiliária 
realizada entre a empresa de V.Er,e o Sr. PC Farias? 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - A venda de uma casa na 
ML 9, conjunto 2, casa 4, e a venda de um imóvel comercial no Setor Comercial Norte, 
projeção 1, nO 180l. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Essas operações se deram em que 
ano? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Ocorreram em 1990. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Em 1991 teria havido ainda uma 

dessas transações, ou alguma outra, oy foram todas em 199O? 
O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - A venda do imóvel 

residencial foi em 1990; a venda do imóvel comercial foi em 1991. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - São essas transações que 

justificariam o depósito equivalente a um milhão e trezentos mil dólares em cheques 
emitidos por Manuel Dantas de Araújo e Flávio Maurício Ramos à sua empresa? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, Senador. 
Eu gostaria, por sinal, de informar que durante a CPI houve uma grande 

CQnfusão: primeiro colocaram o meu n~~mheSSOal, como Deputado, e depois, 
gentilmente, o Senador Amir Lando me en . ou uma carta, na qual informava que 
não era o Deputado e sim a empresa; o Que é correto. A empresa receb~u í:\queles 
valores mas nunca viu os cheques, ,que foram depositados em São Paulo - tenho uma 
carta em meu poder do Banco ITAU, onde os cheques foram depositados, comprovando 
que não havia forma de a empresa saber de quem eram os cheques. Os cheques foram 
efetivamente pagos, referentes aos imóveis adquiridos e contabilizados em nome da 
empresa, tudo como manda a lei. Acontece que não temos forma de saber quem emitiu 
os cheques. 

Portanto, trouxe, inclusive, uma carta diretamente do Banco IT AÚ 
confirmando que não haveria possibilidade de a empresa saber quem seriam os 
emitentes dos cheques. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - E quanto à venda de um terreno localizado no nO 2, 
do trecho 10, da SML Norte - ao que parece? De quem, como e quando V.& recebeu 
a importância relativa à venda desse terreno? Esse terreno teria sido vendido ao próprio 
PreSIdente da República? . 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, Senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Mas a operação foi feita por 

intermédio do Sr. P.C.Farias, tendo ~ procuração do ... 
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o SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. Há muitos 
anos que a família do Senador Amon de Mello se interessava em comprar o lote vizinho 
à casa da Dinda. Nunca tivemos oportunidade de descobrir quem seria o proprietário, 
onde estaria morando. 

Até que em 1990, a Sra. Vera Brants, que é uma corretora tradicional aqui 
em Brasília, procurou-me dizendo que estava com o proprietário do terreno, o Sr. 
Geraldo Carneiro, se não me engano, que estava interessado em vender o terreno. 
Imediatamente, perguntei o preço, que na época eram cinco milhões de cruzeiros, e falei 
que, independentemente de qualquer coisa, a nossa empresa se interessava pela compra 
do terreno. E assim foi feito. No dia 27 de julho de 1990, adquirimos e escrituramos o 
terreno em nome da nossa empresa. 

Na mesma semana, comuniquei ao Presidente que tinha adquirido o 
terreno vizinho à Dinda, porque sei que a casa da Dinda não é dele, não é de 
propriedade exclusiva do Presidente e sei o quanto ele gosta de Brasília, o quanto ele 
gosta daquele local. 

Ofereci a ele o terreno pelo mesmo valor que tinha adquirido na época e, 
na mesma semana, recebi a visita do Sr. Oáudio Vieira que me pagou o valor 
correspondente ao terreno, o mesmo valor que paguei ao adquirir o terreno. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Mas a escritura desse terreno não 
teria sido feita por uma procuração dada ao Sr. Paulo César Farias? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Sim, senhor. Como recebi 
o valor do Sr. Oáudio Vieira, a empresa não sabia dizer em nome de quem deveria fazer 
a escritura. Eu não sabia e fiquei aguardando. Recebi o valor, mas não sabia, ao certo, se 
o terreno seria do Cláudio Vieira ou do Senhor Presidente. Fiquei totalmente na dúvida, 
apesar de saber que o terreno interessaria, por demais, ao Presidente. 

Um mês depois, o Sr. Paulo César, através da sua empresa, adquiriu uma 
casa no Setor de Mansões do Lago Norte, próximo, também, à casa do Presidente. 

Eu estava em campanha eleItoral naquela época. Já havia me desligado da 
empresa e estava tratando da minha campanha. Isso foi, se não me engano, em agosto 
ou setembro de 1990. Solicitei ao Sr. Paulo César, que também tinha ligações com o 
Senhor Presidente, para que fizesse a escri1l:Ira para ele ou para o Sr. Oáudio Vieira ou 
para o Senhor Presidente. Dei uma procuração para o Sr. Paulo César fazer a escritura 
do imóvel que havia adquirido da nossa empresa e do imóvel que seria, ou do Oáudio 
Vieira, ou do Presidente. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A única dúvida que me ocorre 
esclarecer com V.E:xS sobre isso é por que recorrer ao Sr. Paulo César. V.Ex- jájnicou, 
realmente, lllD:a eXJ?~~ção, mas a dúvida persiste q~ando se considera que V.fu8 tem 
uma ~ande unobiliána, portanto tem os mecarusmos de operação estabelecidos, 
estratificados. Por que uma grande imobiliária recorreria a um terceiro para dar-lhe 
procuração numa transação sua? Por que não escriturar diretamente aos compradores? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Poderia ter escnturado aos 
compradores, mas, naquele momento, o Sr. Paulo César não me informou qual a 
empresa que seria a efetiva proprietária do terreno. Inclusive, não tinha feito o 
pagamento integral. Então, achei por bem dar-lhe uma procuração e desligar-me do 
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problema. Afastei-me da empresa em junho de 1990 e achei que -seria mais fácil dar a 
procuração a pessoa ligada a todos os envolvidos, no sentido de fazer a escritura, que é 
um instrumento simples que poderia ser feito quando o Sr. Gáudio Vieira ou o Senhor 
Presidente ou o Sr. Paulo César assim o desejasse. 

Houve um compromisso do Sr. Paulo César de fazer, rapidamente, a 
escritura, porque teria que colher as assinaturas, dentre outras coisas, o que foi feito, 
parece-me, quatro ou cinco meses depois. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em relação à projeção do Setor 
Comercial que vendeu ao Sr. P.C.Farias. V.fu8 teria elementos, no momento, para 
informar onde foi lavrada essa escritua? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não é escritura, é contrato 
particular, porque o prédio está em construção. , 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ultima pergunta: a casa que foi 
comprada pelo sr. Paulo César Farias no Lago Norte, ele já a ocupava antes de comprá
la, ele tinha algum contrato de locação? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não. A casa foi 
emprestada a ele durante uma temporada, porém ele tinha o compromisso de adquiri
la. Na época ele me disse que não tinha condições de comprá-la, mais tarde ele a 
adquiriu definitivamente. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pois não. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Nvares) - Encerradas as perguntas do 

eminente Relator, neste momento vamos proceder à inquirição através dos membros da 
Comissão Especial. 

O primeiro Senador inscrito é o Senador Francisco Rollemberg. Neste 
momento o Sr. Relator fará as per~tas do Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas do Senador Franscisco 
Rollemberg. 

- V.Er tem conhecimento do saque, do saldo dos recursos obtidos na 
"Operação Uruguai" pelo SI. Gáudio Vieira ou pelo Presidente da República? V.Er foi 
consultado a respeito, esse saque r~almente existiu? 

O SR. PAULO OCfAVIOALVES PEREIRA - Não. Apenas dei o aval. Sei 
que tenho o compromisso de 5 milhões de dólares, logicamente reajustados com os juros 
e correção, mas não tenho conhecimentos dos saques que foram efetivamente feitos até 
o presente momento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Er tem conhecimento da omissão 
fiscal do preposto do Presidente da República, Sr. Gáudio Vieira, por não haver 
declarado à Receita Federal a existência e posse do ouro que teria sido adquirido com 
os recursos da IIOperação Uruguai"? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA -Não. Nunca tive nenhum 
acesso às declarações pessoais do Sr. Gáudio Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Er está informado sobre o 
montante dos impostos não recolhidos, multas e atualização monetária decorrentes 
dessa omissão fiscal que podem chegar a mais de 100% do montante do principal? 

O SR. PAUW OCfÁ'vIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. \ -
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o SR. }RJ:<lATOR (Antonio :Mariz) - V.J::.xB se sente compelido a 
.:;ontribnir para a regularização do problema fiscal da mencionada operação? 

O SR. PAULO OCfA VIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.& como avalista encontra-se 

temero~o em relação à quitação da ~da pelo .P!esidente da Rep,ú~lica? V.fuS tem 
conhecunento se o PresIdente estana em condlçao de saldar a dMda, Já que o Sr. 
Gáudio Vieira, embora apareça como o tomador, é reconhecidamente o preposto do 
Presidente? 

Esta pergunta, na verdade, já foi respondida por V.fuS. Se tiver alguma 
coisa a acrescentar. .. 

O SR. PAULO ocrÁ VIO ALVES PEREIRA - Quero só acrescentar que 
tenho conhecimento do patrimônio do Presidente, o patrimônio declarado e o 
patrimônio da própria Organização Arnon de Mello e tenho convicção de que ele tem 
condição de fazer o pagamento efetivo dessa dívida. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Quem pergunta agora é o Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Senador Nelson Carneiro per~ta: 
- Sabe V.fu3 se o Ministro Marcílio Marques Moreira partiCIpOU da 

chamada "Operação Uruguai" e da companha eleitoral do Presidente Collor? 
O SR. PAULO OcrÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. Pelo que sei o 

Ministro Marcílio na época estava como Embaixador em Washington. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Segunda pergunta: 
- Além do aval, qual a participação da testemunha na chamada "Operação 

Uruguai"? 
O SR. PAULO OcrÁVIO ALVES PEREIRA - Única e exclusivamente o 

aval. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Encerradas as perguntas. 

SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O próximo Senador inscrito ... 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Uma pergunta mais do Senador 

Nelson Caneiro: 
- Onde V.fu3 assinou q aval: em que lugar, em que local de Brasília. 
O SR. PAULO OcrAVIO ALVES PEREIRA - Aqui em Brasília, em 

meados de abril de 1989, no meu escritório. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O próximo orador inscrito é o 

Senador Ronan Tito. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas do Senador Ronan Tito: 
"V.fu3 tem notícia ou sabe de algum banqueiro do Brasil ou do exterior 

que empresta cinco milhões de dólares a uma pessoa fisica, cujo patrimônio seja inferior 
a duzentos mil dólares?" 

O SR. PAULO OcrÁVIO ALVES PEREIRA - Primeiro, pelo que sei, o 
patrimônio do Sr. Fernando ColloL .. Bom, logicamente que o tomador e o Sr. Cláudio 
Vieira. Eu não conheço o patrimônio do Sr. Cláudio Vieira. Conheço o patrimônio do 
Sr. Fernando Collor e do Sr. Luiz Estevão, que são os outros dois avalistas, e não vejo 
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dificuldade nenhuma, tendo em vista que qualquer banqueiro empresta dinheiro desde 
que tenha bons 'fiadores; no Brasil? inclusive. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Segunda pergunta do Senador Ronan 
Tito: 

'V.EJr'I tem o hábito de avalizar promissórias de milhões de dólares para 
emitentes que possuem patrimônio i1Jferior a duzentos mil dólares?" 

O SR. PAULO OcrAVIO ALVES PEREIRA - Não, trata-se de uma 
operação atípica, de um aval dado a um amigo de quem fui avalista algumas vezes 
anteriormente, amigo esse que cumpriu religiosamente todos os seus compromissos. 
Trata-se de um momento histórico, porque, como disse anteriormente, acreditei e 
acredito no programa do Presidente e acredito no Presidente Fernando Collor. 

Portanto, para um cidadão como eu, que, felizmente, dispõe de recursos 
para pagar um empréstlIDo de cinco ou dez milhões de dólares, não é muito dar uma 
contnbuição para o que firmemente você acredita. E, no caso, acredito que um Governo 
conduzido pelo Sr. Fernando Collor realmente levaria o nosso Brasil ao sucesso, a dar 
um pulo na sua independência econômica, no seu progresso, no seu desenvolvimento. 

Portanto, ao dar aquele aval, eu estava não só fazendo uma simples 
operação comercial de fiador, como muitas vezes faço em Brasília, mas estava dando 
minha contnbuição pessoal a um programa e a um candidato em quem acredito. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Terceira e última pergunta do 
Senador Ronan Tito: 

'V. fu8 sabe se, à éEoca em que realizou a operação de cinco milhões de 
dólares, dita "operação UruguaI", o Presidente Fernando Collor tinha seus bens 
declarados ao Imposto de Renda? 

O SR. PAULO ocrÁ VIO ALVES PEREIRA - Não sei. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Quem pergunta é o Senador 

Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES - Nada a indagar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Perguntas do Senador Gerson 

Camata. 
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, o Senador Ronan Tito fez a 

única pergunta que eu queria fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Perguntas do Senador Nabor 

Júnior. , 
O SR. NABOR JUNIOR - Sr. Presidente, vou encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Se o Senador Raimundo Lira já 

tem perguntas, então ouviríamos suas perguntas e depois voltaríamos ao Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - A minha indagação já foi respondida, Sr. 
Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Senador Mário Covas.(Pausa) 
S.fu8 está formulando ainda. 
Vamos aguardar as perguntas do Senador Nabor Júnior e do Senador 

Mário Covas. 

SENADO FEDERAL 
Protocolo LftlislatiY@ 
OtvwHI tio 

PJe._~ 
I 
ri e 



1468 Sábado 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

o Senador Iram Saraiva está inscrito e já tem perguntas que serão feitas 
por intermédio do Relator. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - ''Deputado Paulo Octávio, V. Er 
sabe - é a pergunta do Senador Iram Saraia - o endereço do apartamento do Presidente 
Collor em Paris?" 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Perguntas do Senador Nabor 

Júnior. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - 'Tendo em vista que o empréstimo 

tomado pelo Sr. Cláudio Vieira no Uruguai foi cedido ao Presidente Fernando Collor 
para custeio de suas despesas de campanha, e que parte desses recursos foram aplicados 
em obras na casa da Dinda, pergunta-se se o depoente tem conhecimento da existência 
de algum contrato ou qualquer outro documento assinado entre eles, onde tenha sido 
assegurado que o pagamento do referido empréstimo devesse ser efetuado pelo 
Presidente Collor e não pelo Sr. Cláudio Vieira?" 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, havia um 
compromisso, logicamente, pessoal de o Presidente se responsab~ ~ se 
responsabilizou por toda a operação. Esse compromisso foi assumido junto a Cláudio 
Vieira, junto a mim e junto ao outro fiador. 

Então, logicamente, nós sabíamos, não totalmente, mas um pouco do 
patrimônio do SI. Cláudio Vieira, que não seria compatível com um empréstImO de tal 
natureza, de tal montante. Mas o compromisso estabelecido foi pelo Presidente, pelo 
então candidato Fernando Collor, com todos os outros componentes do referido 
empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Na opinião de V.Er - ainda 
pergunta do Senador Nabor Júnior - é lógico e justificável que parte dos recursos 
oriundos da chamada Operação Uruguai tenha sido aplicada na Casa da Dinda, sendo 
que ela não é de propriedade do Sr. Fernando Collor e sim da Senhora mão dele? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Realmente é uma coisa 
interessante, porque sabemos que a Casa da Dinda não pertence ao Presidente. 

Agora, em relação à gestão do dinheiro - como disse anteriormente ao 
nobre Relator - eu não tenho nenhum conhecimento de como foi gerido esse recurso. 
Em que o Sr. Cláudio Vieira aplicou esse recurso eu não tenho nenhum conhecimento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - ''V.:&a tem conhecimento do 
montante de recursos arrecadados para a campanha eleitoral do Presidente Collor em 
1989?" 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, não tenho porque 
isso nunca foi informado, a não ser a informação oficial do próprio partido, em Brasilia. 
Isso nunca foi informado pelo tesoureiro da campanha que cuidou de todas as contas, de 
toda a arrecadação. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A pergunta agora é do Senador 
Mário Covas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pergunta do Senador Mário Covas: 
"O Sr. Cláudio Vieira afirmou na CPI que já recebeu, em Maceió, o contrato com a 
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AlFA TRADING assinado pela mesma para apor a sua assinatura; não participou da 
ultimação das ne~ociações. Quem o fez, segundo ele, foi um dos avalistas da nota 
promissória, exclUlda a possibilidade de ter sido o Sr. Fernando Collor de Mello; sobram 
V.Er e o Sr. Luiz Estevão. Foi V.Er quem ultimou a negociação ou o Sr. Luiz 
Estevão?" 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - A negociação foi 
conduzida pelo então candidato Fernando Collor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Está encerrada a indagação do 
Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Consulto o Senador Raimundo 
Lira se suas perguntas estão prontas. 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Eu informei, Sr. Presidente, que as minhas 
indagações já foram respondidas pelo depoente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Encerradas as perguntas por parte 
dos Membros da Comissão Especial, em se tratando de testemunha. de defesa, concedo 
a palavra aos eminentes representantes do denunciado. 

O SR. ANTONIO EV ARISTO DE MORAES FILHO - Nenhuma pergunta, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Nenhuma pergunta a ser feita 
pelos representantes do denunciado. Consulto os advogados dos denunciantes. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas dos denunciantes: "Sr. 
Deputado Paulo Octávio,qüando 'e 'em que data tomou conhecimento do empréstimo 
que se diz ter sido feito no Uruguai, no valor de 5 milhões de dólares, convertidos em 
cruzados novos?" 

O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Como disse, a idéia de 
tomar um empréstimo fora começou a ser discutida em 1988. Agora, a efetiva liberação 
do recurso e aprovação do empréstimo eu só tive poucos dias antes de assinar a nota 
promissória, já em abril de 1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ainda os denunciantes: "Quem fez a 
minuta do contrato e"se dela tomou conhecimento, em que data ou em que época? 
O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Não sei quem fez a minuta do contrato. 
Tomei conhecimento do contrato no mesmo dia em que assinei a nota promissória. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando essa minuta foi enviada para 
Montevidéu, quem a levou? 

O SR. PAUW OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não tenho conhecimento. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O senhor conversou com o 

Presidente Collor sobre esse empréstimo? Foi ele quem pediu o seu aval para a 
promissória? . 

O SR. PAUW OcrÁ\'10 ALVES PEREIRA - Sim. Foi ele quem me 
pediu o aval para a promissória. Como disse anteriormente, conversamos, em~ 1988, 
sobre a possibilidade de um empréstimo. Sabíamos que seria um empréstimo muito 
difícil, mas o Presidente, não sei por que meios, não sei através de quem, por intermédio 
de quem, empenhou-se em conseguir esse recurso. Em abril de 1989, comunicou-me 
que havia conseguido os recursos e que, conseqüentemente, estaria mandando à Brasília 
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o Sr. Oáudio Vieira para que eu desse o meu aval à nota promissória e, se quisesse, 
discutisse o contrato com o Sr. Oáudio Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A primeira parte da pergunta 
seguinte está respondida. 

Conversou com o Sr. Oáudio Vieira; está respondido. 
Em seguida, conversou com o Sr. Paulo César Farias e com o Sr. Luiz 

Estevão sobre esse empréstimo? 
O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Com o Sr. Paulo César 

Farias, não. Em relação ao Sr. Luiz Estévão, já sabíamos, desde 1988, que seríamos - os 
dois - os avalistas. Quando avalisei a nota promissória, ela já tinha o aval do Sr. 
Fernando Collor; informou-me o Sr. Oáudio Vieira que, saindo do meu escritório, iria 
tomar o aval do Sr. Luiz Estévão. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe V.Er se o produto desse 
empréstimo foi entregue ao Sr. Turn~r e por este convertido em ouro? 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Não sei. Como disse 
anteriormente,não tenho nenhum conhecimento sobre a administração do valor do 
empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Creio que a pergunta seguinte já foi 
respondida, mas vou repeti-la porque, ao que pare~, há interesse na data precisa. 
Quando, em que data, assinou o aval constante da nota promissória que garantia o 
empréstimo? Em que data, em que !!lês, em que dia? 
. o SR. PAULOOCfAVIO ALVES PEREIRA - Já respondi ao Supremo 

Tnbunal Federal que não sei precisar a data exata porque foi há três anos atras, em 
meados de abril de 1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Os outros avalistas assinaram 
simultaneament~ com o depoente? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, senhor. Quando 
assinei a nota promissória, já tinha assinatura do Sr. CLáudio Vieira e do Sr. Fernado 
Collor; faltava a assinatura do último avalista. 

Renda? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Declarou esse aval ao Imposto de 

necessário. 
O SR. PAl:'LO OCfÁVIO ALvES PEREIRA - Pelo que sei, não é 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe que o contrato foi firmado 
tendo como referência a moeda cruzados novos? . 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Pejo que sei, cruzados 
novos era moeda corrente naquela época, no Governo Sarney. Deve ter sido cruzados 
novos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) -~Sabe que o contrato foi assinado 
pelos emprestaõores em Montevidéu no dia 16 de janeiro de 1989? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - Não, a data que os 
emprestadores assinaram o contrato n§o tenho conhecimento. 

O SR. RELATOR (Antonio l\tIéUlz) - Sabe V.EJ:8 que a moeda cruzados 
novos que substituiu a moeda cruzados foi instituída pela Medida Provisória nO 32, 
publicada nesse mesmo dia, 16 de j~eiro de 1989? 
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O SR. PAULO OctÁVIO ALVES PEREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Viu O original do contrato? 
O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Vi um contrato; não sei se 

é o original ou cópia. Vi um contrato efetivamente. Passado tanto tempo, não sei dizer 
se é o original. Parece-me que era original porque tinha as assinaturas. 

O SR. RELATOR (Antonio Manz) - Continua a acusação: sabe V.:ExS se o 
Sr. Cláudio Vieira recusou-se a apresentar o contrato original à Comissão Parlamentar 
de Inquérito? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Vi qualquer coisa nesse 
sentido pelos jornais. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe V.:ExS se o Sr. Cláudio Vieira, através dos seus 
advogados, solicitou perícia particular em São Paulo. Conhece os termos dessa perícia? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não, não conheço os 
termos da perícia e, também, fiquei sabendo desse procedimento pelos jornais. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.:ExS afirmou que o Presidente 
Fernando Collor fez os contatos com a Alfa Trading. V.:ExS pode esclarecer onde eles 
foram feitos ? O Senhor Collor foi a Montevidéu ou os representantes da Alfa Trading 
vieram ao Brasil? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Quero esclarecer que, 
durante o tempo em que o Sr. Fernando Collor foi Governador de Estado, nunca visitei 
Maceió naquela oportuIPdade. Só estive em Maceió uma vez: foi no momento de 
renúncia dele ao cargo de Governador de Estado. Portanto, os nossos contados eram 
esporádicos, quando ele vinha a Brasília, o que não era muito constante. 

Não sei como foi o procedimento, como falei anteriormente, da tomada 
desse empréstimo, quem foram os intermediários, não sei absolutamente nada. Só sei 
que recebi um telefonema do Presidente dizendo que havia conseguido o empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente sabe quem prestou 
assistência jurídica ao Senhor Fern~ndo Collor na redação dos respectivos documentos? 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Pelo que sei, o Sr. Cláudio 
Vieira é advogado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.:ExS saberia dizer ou teria 
participado de uma reunião no final de 1988 em que teria sido discutida a "operação 
Uruguai"? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Participei de reuniões em 
88, não para discutir "operação Uruguai" ou empréstimo no Uruguai; participei de 
reuniões nas quais se procurava aventar hipóteses, as mais variadas, para se conseguir 
recu;s.os para a campanha do candidato a Presidente. Dessas reuniões efetivamente eu 
partICIpeI. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Algumas dessas reuniões se deram 
em Maceió? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Não senhor. Como disse 
anteriormente, nunca estive em Maceió enquanto o Senhor Fernando Collor era 
Governador de Estado.' 
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o SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Quem costumava prestar-lhe, isto é, 
ao Senhor Presidente da República? a assistência jurídica em negócios dessa natureza? 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Pelo que sei, o Sr. Gáudio 
Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente não estranhou que não 
se tivesse exigido as assinaturas das esposas dos avalistas? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Como disse anteriormente, 
não conheço as leis que regem os contratos no Uruguai. Muitos países têm leis mais 
simples do que o Brasil; então, não estranhei. Também no Brasil, muitas vezes, não é 
comum a assinatura da esposa em promissórias de empréstimos bancários. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Os dois imóveis vendidos a PC Farias 
custaram 1 milhão e 300 mil dólares, segundo as escrituras lavradas na época. 

V.E..r pode descriminar o valor de cada um deles, de cada um dos 
imóveis? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Um dos imóveis, uma casa, 
custou 7 milhões de cruzeiros em 1990, e o outro foi um imóvel que custou 3 bilhões de 
cruzeiros, sendo que até agora o compromisso não foi resgatado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente ou suas empresas têm 
negócios com órgãos da administração federal, direta ou indireta, com a Caixa 
Econômica Federal, com o Banco do Brasil ou com outras instituições financeiras 
oficiais? 

O SR. PAULO OCfÁVIO ALVES PEREIRA - Nossa empresa, 
tradicionalmente, toma empréstimos para construção imobiliária com todos os agentes 
financeiros do País: Bradesco, Itaú, Francês e Brasileiro, Nacional, Caixa Econômica ... 

Agora, quero até ressaltar um fato. Durante todos os governos anteriores, 
éramos normalmente tomadores de financiamentos na Caixa Econômica, mormente em 
termos de dez ou doze contratos ao ano. 

Na administração Collor, nesses dois anos e meio de governo, a nossa 
empresa, pelo Plano Empresário - que é o plano tradicional de financiamento à 
construção no Brasil - só conseguiu um empréstimo habitacional. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) .. O depoente e suas empresas têm 
negócios com o governo do Distrito federal? Em caso afirmativo, pode especificá-los? 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Quero deixar bem claro 
que, apesar de a nossa empresa ser uma das maiores construtoras do Distrito Federal, 
nunca tivemos no Governo Collor nenhuma obra contratada pelo governo federal. 
Muitas pessoas perguntam:"Puxa, mas a sua empresa, construtora tão tradicional, que 
tem mais de 15 anos, não tem nenhuma obra contratada pelo Governo Federal?" Não 
tem. E não tem de propósito, porque, enquanto o Sr. Fernando Collor foi Presidente do 
Brasil, eu não aceitei participar de licitações )'úblicas na área federal. Em relação ao 
Governo do Distrito Federal, recentemente, ha dois meses, assinamos um contrato, pela 
primeira vez, para a construção - que ainda não foi hberada, mas já está assinado - de 
um ClAC em Brazlândia. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando foi assinado o contrato 
particular relativo à venda de um lote no Setor Comercial Norte e qual a forma do 
pagamento? , 

O SR. PAULO OCfAVIO ALVES PEREIRA - Foi assinado em outubro 
de 1991. E a forma de pagamento é em parcelas mensais. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Muito obrigado. 
Uma última pergunta? 
O SR. EVANDRO LINS E SILVA - &tou acabando de redigir. 
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o SR. RELATO~l~~tOnio Mariz) - Pois não. 
O SR. RONAN - Sr. Presidente, uma questão de ordem, enaua..nto 

se dá tempo à Acusação para a elaboração da pergunta. ~ 
Quero prevenir ao plenário e ao Presidente que ainda não recebemos, a 

Comissão ainda não recebeu, até agora, os documentos que devem ser analisados, ou 
seja, os extratos de contas. Por isso mesmo não podemos cumprir o compromisso, 
assumimos ontem, de entregar os estudos hoje à tarde. O DT. Guido quis me entregar 
em confiança. Eu acho que não sou digno dessa confiança. " ~ 

De maneira que eu gostaria que me fosse entregue oficia1mente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência eE,darece <OI 3eguÍltl.te: 

ontem, até por sugestão do Senador Antonio Mariz, em virtude exatamente dessa 
premência de tempo, ficou de uma maneira geral hberado para todos os e 
advogados da Defesa e advogados dos denunciantes o acesso a esses UV'VWJUl1!I)...H 

Mas verifico, neste instante, que o Senador Ronan Tito interpreta como se 
comissão houvesse para examinar esse documento. 

Eu gostaria que o eminente Relator esclarecesse, para efeito se "ter 
nenhuma dúvida a respeito do assunto. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Bom, de fato eu fiz uma proposta 
ontem, na reunião administrativa, no sentido de que não se constituísse a subcomissão, 
ou por outra, de que não fosse formalmente encaminhado à subcomissão, não fossem 
encaminhados esses documentos, considerando a premência de tempo para a Comissão. 
A conveniência de a Comissão ter toda a documentação disponível no final tarde 
hoje, de tal modo que se pudesse abrir o prazo das alegações finais à Acusação. Receei 
que a Comissão não dispusesse de tempo para a análise específica dos e 
oferecimento de um parecer sobre os documentos. Nesse caso a solução como 
propus, que os documentos fossem, no estado em que se encontravam, à 
disposição do plenário e dos advogados. 

O SR. RONAN TITO - Sem nenhuma avaliação "-"'-"_~~'"" 
nem dos auditores, iríamos distnbuir, para todo o plenário, os 
esta proposta? . .. 

O SR. RELATOR (Antomo Mariz) - Essa proposta, parece-me, que foi 
aceita. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Senador Ronan Tito, apenas um 
esclarecimento~ que é do dever da Presidência. 

E evidente que não foram distnbuídos os dados; eles se mantém à 
disposição. Inclusive o nosso escrivão, o Dl. Guido, está lhe entregando, porque parece 
que houve a solicitação por parte de V.Exa.; como qualquer Senador requisitar? 
para exame, esses documentos. 

O SR. RONAN TITO ~ Perdão. Eu não quero requisitar nada. Eu entendi, 
até o final da reunião de ontem, que esses documentos seriam entregues aos auditores, 
sob à responsabilidade da Comissão, e que nós faríamos o exame perfunctório de 
os lançamentos e depois prestaríamos conta. Mas eu não tenho nenhuma revi..cSão, não 
quero ver nenhum desses documentos. Agora, se me for a me for 
imposta a obrigação de examinar, vou através dos 
documentos. Eu não tenho nenhuma curiosidade nisso. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Bem, quero fazer um ;regi§li.To: 
Senador Francisco Rollemberg e o Sr. Senador José Paulo Bisol foram altamente 
eficientes no exame da Declaração de Renda mas, ontem, se nós consultarmos as notas 
taquigráficas, a Comissão não decidiu criar uma Subcomissão. Apenas. 'i:lhnude da 
premência de tempo, ficou claro e, inclusive, an~nc~ado para os ~dv0fS,:dos da Defesa e 
do Denunciante que as notas se encontravam mteuamente à drsPO§:(~;30o 
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até o término da exposição, qualquer Senador ou os Advogados têm acesso a esses 
documentos que se encontram em poder do nosso Escrivão. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, quero dizer que não duvido da 
palavra de V.Exa. e nem do Relator. Apenas, nem o Sr. Senador Francisco Rollemberg e 
nem eu e nem os Auditores que estavam aqui presentes, havíamos entendido isto. Tanto 
que marcamos, hoje, uma reunião para as 8 horas 30 minutos, pela manhã, para análise 
dos documentos e não sei se o Sr. Senador José Paulo Bisol entendeu desta maneira 
como foi decidida. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Sr. Senador Ronan Tito, sem 
embargo da interpretação de V.Exa., na verdade, ficou estabelecido isso: foi a proposta 
do Sr. Relator Antônio Mariz que foi acolhida pela Comissão. Nós teríamos o prazer 
muito grande porque a Comissão demonstrou muita eficiência mas, evidentemente, isto 
não prejudica o acesso inteiro a esses documentos. 

O SR. RONAN TITO - De minha parte, não quero ver os documentos. 
Abro mão. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Consulto aos nobres Advo~ados do 
Denunciante se as perguntas já estão concluídas para que o SI. Relator Antômo Mariz 
possa concluir o depoimento do Sr. Deputado Paulo Octávio? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - SI. Deputado Paulo Octávio, a última 
pergunta dos denunciantes: o Depoente esclareceu que da venda do lote no Setor 
Comercial, não há escritura porgue se trata de imóvel em construção. Se assim é, deve 
tratar-se de uma incorporação. Onde está registrado o memorial de incorporação? 

O SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA - O memorial de 
incorporação está registrado no Cartório do Segundo Oficio de Registro de Imóveis do 
Distnto Federal, na Asa Norte, Quadra 504. Eu gostaria s6 de esclarecer mais uma 
questão que foi formulada e eu a respondi em parte - em relação ao problema de 
financiamentos na Caixa Econômica Federal. Eu quero reafirmar que nós só assinamos 
um empréstimo no sentido do Plano Empresário que é o Plano tradicional que n6s 
assinamos com a Caixa Econômica Federal, mas assinamos outros contratos pelo Plano 
do FGTS - assinamos outros em 1990 e 1991. Quero deixar isto bem claro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Está encerrado, portanto, o 

Depoimento do Deputado Paulo Octávio Alves Pereira. 

---
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE A TESTENUNHA PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA 

EM SEU DEPOIMENTO: 

são Paulo, 8 de setembro de 1992. 

À 
PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SCLN 201 - Bloco D - Asa Norte 
Brasil ia - DF 
At.: Sr. José Francisco Neto 

Gerente Financeiro 

Prezados Senhores: 
Assunto: SOLICITACÃO DE INFORMACOES 

Em atenção às solicitações contidas em sua correspondência de 28.08.92, dirigida a 
este Banco, informamo-lhes: 

1. Significado das siglas "TEC DP CH", nos lançamentos em extratos de contas
correntes: TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DE CRtDITO-DEPÚSITO EM CHEQUE. 

2. Locais dos depósitos (e de compensação) dos cheques abaixo discriminados, 
efetuados em sua conta-corrente n9 17.071-7, Agência 0542 - BRASíLIA/ASA NORTE: 

DATA DOS CHEQUES BANCO VALOR 
DEPÓSITOS: N9s: SACADO: EM CR$: 

10.09.91 072040 RURAL S/A 165.000.000,00 
10.10.91 160209 RURAL S/A 200.000.000,00 
14.10.91 160219 RURAL S/A 32.000.000,00 
11.11.91 183932 RURAL S/A 400.000.000,00 

Sem out'ro particular, subscrevemo-nos 

Atenci samente \\ \) 

") I -~ ~. 
1\ "-..\ l ~ 

ANTONIO UIZ 
Superint ndente Comercial 

Ihnc .. ItIlÚ $ A. 
Sed<-. R eo.. V;"" 176 - CEP 01092 $& .. Paulo $P _. Te' (0111239 4655 
iete. 1011124261 - Ef'lÔe'feço T~&!flco ltaohaTlCo. 

"98-5 . I'l - 04/"5 

LOCAIS DOS LOCAL DE 
DEPÚSITOS/AG~NCIAS: COMPENSAÇÃO: 

262-6 SP/PAULISTA S.PAULO-SP 
445-7 SP/IGUATEMI S.PAULO-SP 
445-7 SP/IGUATEMI S.PAULO-SP 
742-7 SP/C.AMAZONAS S.PAULO-SP 
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S~eph8.Des. 

Paraná. 

profissional; 

JPPJESIDENTE (Eleio Alvares) - Declaro reaberta a audiência de 
Especial de Impeachment do Presidente Fernando Collor de 

à I1:Jesa, à nossa direita, o Ministro e Deputado Federal Reinhold 

proceder, agora, à qualificação do ilustre depoente. 
completo, por favor. 
REIN"HOLD STEPHANES - Reinhold Stephanes. 
PjRESIDENTE;i~kio .Alvares) - Estado civil. 

O REINHOLD S PHANES - Casado. 
O SR. PRESIDENTE,fí?ciO Alvares) - Residência? 

SR. REINHOLD S PHANES - Rua Juvenal Galena, 343 - Curitiba -

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Profissão e local onde a exerce 

SR. REINHOLD STEPHANES - Economista, por formação 
atualmente, Deputado Federal, com exercício na Câmara Federal. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O depoente é parente de alguma 

principalmente do indiCIado e tem relação de amizade íntima ou de 

SR. REINHOLD STEPHANES - Não. 
SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Neste momento, vamos tomar o 

compromisso do Deputado Reinhold Stephanes, que se compromete, nos termos do art. 
203 do Código de JPmcesso Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber 
ou 

Esdare~, apenas como menção, os termos do art. 342 do Código Penal: 
"Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como 

testemunha, perito, tradutor, intérprete em pmcesso judicial, policial ou 
administrativo, ou em juízo arbitral: 

Pena: detenção, de um a três anos. 

É o s,sguinte o termo de compromisso assinado pela tes 

~te:;r,1mha Reinhold Stephanes: 
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TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA 

o abaixo assinado R..~(.rY..f.f.P.?-l) ..... ~T..?..:::: .. . 
. . . P.. !:I::.&. M .t;;;...ª-. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
........•................•..........••..••...•..•..•......•...•....•...•.....••............•........•.. , Illl 

qualidade de testemunha arrolada nos autos do processo por crime de 

responsabilidade que os Srs. Barbosa Lima· Sobrinho e Marcelo 

Lavenere Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 

Meno, Presidente da República Federativa do Brasil, se compromete, 

nos termos do art. 203 do C6digo de Processo Penal e sob as penas da 

lei, a dizer a verdade do~e souber ou for perguntado. O presente 

d . 'pf GtU~ Iú . - d r.' '. termo é lavra o por num ... 'Iit ...•.........•. (!-;.4 escnvao o JeIto e val assI-

nado pelos Senhores Senadores Élcio Álvares e Antônio Mariz, respec

tivamente Presidente e Relator do processo. Em (; Ir (/1 z 

Relat da Comlsslo EiIO~YU 
Senador Ant&nio 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) 

Perguntam as partes, inicialmente, aos eminentes advogados de defesa se 
existe alguma contradita em relação à testemunha? (Pausa.) 

Solicito aos eminentes. defensores dos denunciantes se há alguma 
contradita em relação à testemunha? (Pausa.) 

Portanto, está válido o termo de compromisso assinado como testemunha. 
Perguntaria ao Deputado Reinhold Stephanes se deseja fazer alguma 

exposição ou ser inquirido logo em seguida. 
O SR. REINHOLD STEPHANES - Não. Prefiro ser inquirido logo em 

seguida. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A testemunha prefere ser 

inquirida. Com a palavra, portanto, o Relator, Senador Antonio Mariz, para as primeiras 
perguntas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sr. Deputado Reinhold Stephanes, 
V.tt tem conhecimento de que o SI. Presidente da República está denunciado por dois 
crimes de responsabilidade: um contra a segurança interna do País e o outro contra a 
probidade na administração. 

Tem V.Er conhecimento de algum fato que possa contnbuir para o 
esclarecimento das circunstâncias que levaram a essa denuncia contra o Presidente da 
República? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Bem, apenas posso responder pelo 
período em que fui Ministro de Estado designado por Sua Excelência, o Presidente 
Fernando Collor de Mello. Nesse período, em relação às funções que exerci e.ao 

Ministério da Previdência Social, nenhum fato ocorreu que pudesse desabonar a 
conduta do Senhor Presidente em relação ao nosso relacionamento pessoal. Apenas 
isso. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Er conhece o Sr. Paulo César 
Farias? Manteve contatos com ele, tratou de assuntos do seu Ministério em alguma 
oportunidade com esse cidadão? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Conheci esse cidadão antes de o 
Senhor Presidente assumir as funções de Presidente da República, numa apresentação 
casual. Não tive nenhum contato pessoal, não tratei de nenhum assunto com ele e, como 
conseqüência, quando Ministro de Estado, nenhum contato mantivemos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tem V.Er conhecimento da 
chamada Opera f o Uruguai e do fato de que o Presidente da República fosse avalista 
dessa operação. E do destino que teria sido dado aos recursos provenientes desse 
empréstimo realizado no exterior1 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Apenas o que a imprensa tem 
noticiado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Muito obrigado, SI. Presidente. 
Muito obrigado, Deputado Reinhold St~hanes. 

O SR. PRESIDENTE (hleio Alvares) - Neste momento, passamos às 
perguntas formuladas pelos Parlamentares integrantes da Comissão Especial, sendo o 

primeiro inscrito o Senador Valmir Campelo. 1-1 h /17'----



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãO II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 7 1479 

o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pergunta do Senador Valmir 
Campelo: De~~~o Reinhold Stephanes, foi noticiada pelos jornais a transferência de 
recursos do o. tério da Previdência Social, ao final da gestão de V.:Er, para o 
Ministério da Ação Social. V.:Er confirma o noticiado? QUando foi realizada essa 
transferência de recursos? Qual o seu montante? Qual o seu objetivo? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Houve uma exposição de motivos 
assinada em conjunto com o Ministro da Economia, aliás, proposta pelo Ministro da 
Economia de então, cuja cópia eu trouxe e vou fornecer, onde estão todas as 
explicações. Após isso também houve uma nota oficial divulgada pelo então Ministro 
Marcilio Marques Moreira, onde ele deixa muito claro, no último item, que não haveria 
nenhum prejuízo orçamentário nem financeiro para a Previdência Social. Tratava-se 
apenas de um ajuste interno em termos de usos e fontes de recursos, nos mesmos 
procedimentos que vinham sendo adotados também para o Ministério da Saúde. 

Na época, também expedimos uma nota, deixando muito claro que não 
haveria nenhum prejuízo e que se tratava de um ajuste interno correto, dentro da lei, 
sem ferir nenhum aspecto ético ou moral. 

Peço permissão para passar isto à Mesa, para que, depois, seja dado 
conhecimento, se for o caso, ao Sr. Senador que fez a pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O documento é recebido pela 
Presidência e encontra-se à disposição do nobre Senador Valmir Campelo. 

Concluídas as perguntas do Senador Valmir Campelo, o próximo 
interpelante é o Senador Ney Maranhão. 

O SR. RELATOR (Antonio ~) - Pergunta do Senador Ney Maranhão: 
V;:Er, como Ministro de Estado, nos contatos de trabalho com o Presidente Fernando 
Collor, ouviu de Sua Excelência comentário de algum interesse por parte do Presidente 
da República para prestigiar o Sr. Paulo César na Administração Federal? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Em nenhum momento, o Senhor 
Presidente interferiu nas ações do Ministério que eram de competência do Ministro de 
Estado. Todas as nomeações e designações no Ministério foram feitas por exclusiva 
indicação e responsabilidade do então Ministro, que era a nossa pessoa. Ninguém 
vinculado ao Presidente ou ao Palácio do Planalto fez, em qualquer momento, qu~quer 

indicação ou qua1'l.uer interferência que pudesse comprometer o trabalho positivo que o 
Ministério da PreVIdência Social realizou no período. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A próxima pergunta é do Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pergunta do Senador Nelson 
Carneiro: sabe V.EJc8 qual a particIpação do Ministro Marcilio Marques Moreira na 
campanha eleitoral do denunciado em 1989 e na chamada Operação Uruguai? 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Não, eu não conhecia o Sr. Ministro 
até a data em que assumi o Ministério ou por informações, através da imprensa, 
enquanto eu era Deputado, ou até no relacionamento de Deputado com o Ministro. Mas 
só após ele ter sido nomeado Ministro. Antes, eu não tinha nenhum conhecimento sobre 
a pessoa do Embaixador. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Concluída a intervenção do Senador 
Nelson Carneiro . 

. • _.c .. __ .~ ____ .. .-,·,.....,,-" .. '" 
- -- ---
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o SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Encerrada a parte deferida aos 
Parlamentares que integram a Comissão Especial. 

Em se tratando de testemunhas da Defesa, com a palavra os nobres 
representantes do denunciado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas da Defesa: 
"Sr. Ministro, antes ou depois de assumir o Ministério, teve V.EJéi 

conhecimento de que o Presidente Fernando Conor haja recomendado a alguma 
autoridade pública que atendesse as solicitações porventura formuladas pelo SI. 
P .C.Farias?" . 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Após a publicação das denúncias 

formuladas pelo Sr. Pedro Conor, o Governo determinou a abertura de inquérito para 
apurar ostatos?" 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Sim. Tomei conhecimento pela 
imprensa. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - 'Teve V.EJéi conhecimento de 
alguma ação do Presidente Fernando Collor no sentido de obstruir as investigações 
policiais ou a ação da Justiça, que tinham por objeto a apuração dos fatos e a punição 
dos eventuais culpados?" 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Não. 
O SR; RELATOR (Antonio Mariz) - Concluídas as perguntas da Defesa. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Concluídas as perguntas da 

Defesa, indago dos ilustres advogados dos denunciantes se têm perguntas afazer. 
(Pausa) 

Não havendo perguntas a serem feitas, está encerrado o depoimento do 
ex-Ministro Reinhold Stephanes. 

. Em se tr~t~do de um D.e~ut~do Federal, 9ue~0 fazer um registro que 
Julgo do meu dever. SoliCItado pela PresIdencIa, desde o pnmeIro momento, o eminente 
depoente disse que abria mão de qualquer prerrogativa e se sentia muito homado de 
poder colaborar com esta Comissão, prontificando-se, de imediato, a aqui comparecer, 
como de fato o fez. 

Faço este registro como manifestação do meu apreço pelo ilustre 
depoente, Deputado Federal e ex-Ministro de Estado. 

O SR. REINHOLD STEPHANES - Muito obrigado. 

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



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11 - ÓRGÃO JUDICIÃRIO) Sábado 7 1481 

.. • • ""t ..:. /) ."l j> • " 
••••••••.••••.•••.••••••.•••. - ••. - • - . - ..•• J 1 .f . .::..;>!' ••......• - .. -

/ F. C: . c - ~.:. Co. • 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A TESTEMUNHA REINHOLD STEPHANES EM SEU 

DEPOIMENTO: 

1:.14. Intenninisterial nO .3 ~ () 
Brasilia,15 de setembro de 1992. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Temos a honra de encaminhar à deliberação de Vossa Exce

lência proposta de a~tecipação do desembolso de recursos da Contri

buição para o Financiamento da Seguridade Social FINSOCIAL~ no 

valor de Cr$ 400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzei-
I 

ros), e das Contribuições dos Empregadores e dos Trabalhadores para 

a Seguridade Social, no valor de Cr$ 11.520.000.000.000,00 (onze 

trilhões, quinhentos e vinte bilhões de cruzeiros), alterando o 

cronograma estabelecido no Decreto n9 587, de 30 de j~nho de 1992. 

2. A antecipação dos recursos do FINSOCIAL destina-se ao 

atendimento de demandas sociais de grande parcela da população ca

~ente, compreendendo a melhoria das condições de saneamento, habi

tação e de ações preventivas no âmbito da defesa civil. Parte des

ses ~ecursos, no valor de Cr$ 170.000.000.000,00 (cento e setenta 

bilhões de cruzeiros) será alocada ao Projeto Minha Gente e às 

~ções desenvolvidas pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância 

: Adolescência - CEIA e pela Funàação Legião Brasileira de Assis-

._---~ ,-.. ~ -~ ... --- --- - ~---~--------
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tenci~ - LBA em programa~ de apoio a criança, ao adolescente, ao 

idoso e ~c defic~ente. 

3. Mencionada antecipação de recursos em favor do Ministé

rio da Açã~ Social será compensada pelo cancelamento de dotações, 

em igual valor, alocadas ao Ministério da Previdência Social. no 

quarto trimestre deste ano, nos termos do Decreto nO 587/92. 

4. A antecipação dos recursos provenientes das Contribui

çoes dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social, 

do quarto para o terceiro trimestre de 1992, permitirá iniciar o 

processo de normalização dos pagamentos dos beneficios previdenciá

rios, no valor de Cr$ 10.020.000.000.000,00 (dez trilhões e vinte 

bilhões de cruzeiros). através do Instituto Nacional do Seguro So
cial - INSS, além do atendimento de necessidades do Sistema Único 
de Saúde - SUS, no valor de Cr$ 1.500.000.000.000,00 (um trilhão e 

quinh,~ntos bilhões de cruzeiros), por intermédio do Instituto Na

cional de Assistência Médica da Previ§ência Social - INAMPS. 

5. A antecipação dos recursos das Contribuições dos Empre

gadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social tornou-se pos

sível em vi~tude do bom desempenho desta receita, graças ao esforço 

de fiscalização e de arrecadação empreendido pelo INSS. 

Cabe esclarecer que o Decreto nO 475 de 13 de março de 

1992, em seu artigo 40 1 item III, permite que c Ministério da Eco

nomia, Faze~da e Planejamento proponha os ajustes nos valores tri

mestrais fixados. 

I f 
I .\ - I 

l· .)c 
// 

I 

! 

/ 
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-:..::-;:- .... l~::-

(,,'1. 03 p da E.M. Jntendnisterial nO ~O e 4e 15 de aetl!llbro 
1992) 

Caso VOS$a Excelincia haja por bem acolher a presente 

proposta, o Mini.tério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará 

as previdências pertinentes. 

Respeitosamente, 

MARCILIO MARQUES MOREIRA . 
Ministro de Estado da Economia, 

Fazenda e Planejamento 

/7 
I/I ~. // I I 

~INBOLD STEPRAlmS i 
Ministro de Estado da 

Previdência Social 

'7 /;/ 

~IO 
Ministro Estado d~AÇão Social 
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ESCLARECIMENTO SOBRE A UTILJZAÇÂO DE 

DO FINSOCIAL PELO MINlSTtRJO DA AÇÃO SOCIAL 

A propósito de notícia publicada hoje, 17 de setembro, na 

primeira página do jornal O Globo, sobre a liberação de recursos do 

fINS~CIAL para o Ministério da Ação Social, o Ministro àa Economia, 

Faze~da e Planejamento vem a pGblico esclarecer o seg0inte: 

cie, 

a) a execução do orçamento da União, no corrente exe~cí

é feita com base no Decreto n Q 475, de 13 de março de 1992, 

q~e ~stabelece cronograma trimestral de l{be~ação de recursos, de 

form~ a compatibilizar as despesas com a arrecadação das distintas 

recelt.as; 

tI o a~t. 4º do Decreto nº 475/92 prevê que O Ministério 

da Etonomi~. Fazenda e Planejamento po6e~ã propor ajustes nos valo

~eE t~~me5trais, em fu~ção da expectativa de realização das recei-
tas; 

c) com base na autorização contida nesse Decre~o o Gover

no v~~ procedendo, rotineiramente, a ajustes na programação ini

cial~ente aprovada, de modo a vlabilizar ações de governo constan

tes ~o Orçamen't'bj~aprovaão pelo Congresso Nacior.al; 
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d) esses ajus~es compreenàerr,t i.nclusive, a antecipação da 

libetação de recursos, a exemplo daquelas que beneficiaram virios 

proj~~os de diversos Órgãos da Administração Federal como é b caso 

das ~r.tecipações destinadas à confe~ência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - ECO/92, à demarcação de terras 

indí,ena~, à bolsas de estudo do CNPq, ao Ministério da Justiça, à 

refotma ag~éria, à polícia Federal, ao M.nistério das Relações Ex

teri~res e à~ Forças ~r~adaSI entre ou~res. 

e) ne~6e proce~so de a]U6te o Governo tem realIzado, ln-

liberações seletivas para os ólsLintos Ministerios, dire-

~r' CI . ~o o fluxo fInanceiro de ~crte a ev ~é prejuízos à ação de 

Govel~·~~ . ..-irtuàf' da fn.:straç!c da arrecadaçãc) de urna dada recei-

ta. 

f) a arrecada~da Un~ão ve~ apresentando, em 1992, com

porttmento aquém da previsão~stante do Orçamento. Esta frustra

ção vem se manifestando, em par~~lar, na arrecadação do FINSO

CIAL o que põe em risco a progra~ação~~tante do orçamento da 

Segutiàade Social. 

g) a perda de receita do FINSOCIAL afetou,~~especial, o 

orça~e~to do Ministério da Ação Social, haja vista que e~ receita 

fina!lceira mais de 70% das despesas de manutenção e inves~ento 

(Outras Despesas Correntes e de Capital) deste Ministério, pon~em 

risci, o atendimento de mais de 1,5 milhão de crianças carente's.! 

atratés das creches mantidas pela Legião Brasileira de Assistênci~ 

L~At pelo Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência -

CBIAI além da assistência a idosos e a portadores de defici~ncias 

fíêi~as, e a programas de saneamento básico e habitação popular. 

h) para evitar o colapso das ações financiadas com o FIN

SOCI~~ o Governo vem direcionando a arrecadação desta contribuiçã~ 

paraI aqueles Ministérios mais duramente afetados, em virtude de s~ 
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rr.ai::,t. dependência quanto a esta ~or_te de receita, em especial o .... -I1l.
nist~~io da Saúde e também Minis~ério da Ação Social. 

i) para suprir a deficiê:J.cia dos recursos dOfff~'s'OCIAL o 

Congresso Nacionai autorizou, inclusive, que fo~-e('realizado em

prés~irr.e co Funde de Arr.paro ao Trabalhador - FJ<r.léi; Instituto Na

cionál de J>.ssistêr-cia Médica da Previdência ",~:'ê:,{~i' - INAMPS, no va

:or be Cr$ 5,0 trilhões. 

j) o redirecionamento_~~~~ceita do FINSOCIAL tem sido 

posst'vel graças ao excelen~-s~:7.?enho da arrecadação das Contri

buiçt:>es dos Empregado~"-dos Trabalhadores para a Seguridadde So

cial. para a qual 8e estima um incremento de arrecadaçio, com rêle-

I ç!o pc valor constante do Orçamento, o que permitirA so M~nist~rio 

da previdência Socia2, n~~ apenas atendimento dos seus compromissos 

cor o pagamento,dos beneficios previdenci&rio6, como tamb€~ pres~ 

cinã~r de parte ~os recursos financeiros provenientes do FINSOCIAL. 

1) utilizando esse procecllmento de remanejar fluxos fi

nanc.iros entre os Ministêrios da Previd~ncias Social, da Saüde e 

da Apão Socjal, o Senhor Presidente da República aprovou a Exposi

ção de Motivos Interministerial nº 340, de 15 de setembro de 1992, 

de aptoria dos Ministros de Estado da Economia, Fazenda e Planeja

mer.tb. da Previdência Social e da Ação Social, através da qual foi 

anterjpada a liberação, do quarto para o terceiro trimestre deste 

ano: 

I - de recursos provenientes das Contribuições dos Empre

gado~es e dos Trabalhadores para a Seguridade Social, no valor de 

Cr$ lO.020,O bilhões, em favor do Ministério da Previdência Social; 

11 - de recursos oriundos das Contribuiçe~8 dos Emprega

dore. e dos Trabalhadores para a Seguridade Social, no valor de Cr$ 

1. b ob, O ~i 11a.ãê e, ê~- lÍa'n.~ i~ Hüd.8~ê~i~ ic!. Oc!.:~ê/nl}J~PO, ê. 

I -
:. - 18- 92 F ~.1~~ : 1 9 __________ .~.A. _______________ - - - - __________ _ P.A? 
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111 - de recursos do FINSOCIAL, no valor de Cr$ 400,0 bi

lhões, em favor do Ministério da Ação Social, corr a compe~saçao de 

ig~a~ valor no Ministério da Previdência Social. 

m) cabe, finalmente, esclarecer que essas providências 

não implicam de nenh~ma maneira na ampliação do limite globa~ de 

disp~ndios fixado no Decreto n Q 5867, de 30 de junho de 1987, q~e 

alterou o Decreto nQ 475/92, ficando preservado os limites do Pro

grarn~ Econômico do Governo; e, 

n) não haverá nenhum prejuízo orçamen~ário e financeiro 

para a previdência Social. 

Brasília, 17 de setembro' de 1992. 

MINBsrtRlo DO TftAIAlHO E DA PftEvtotNelA SOCIAL 

C".JilllNn1. D0 M1N1~\ 
ASSI:SSQRlJ\ Df CCHJt·n O>.ÇÂO SOCIAL 

NOTA 

A exploração de fatos relativos ao orçame.."1to da Pre\'idéncia Social, é por 
si mesrro, inaceitável. O debate que se pressup5e necessário e fu.~ental parô o põ.i~ 
por certo não ten espaço para abordagens· desta natureza. 

A Previdê.'1Cia Social ver. desenvolve.'1do um trabalho rea:mhecià..a"nent.e série 
que t.ar. proporcionado, entre outros avanços, um l:x:n1 desenpenho da receita de "Contri 
ooições de Empregados e Empregadores para a Seguridade Social ", arrecadaãa pelo INSS-:-

Os recursos do FINSOCIAL são recursos de toda a Seguridade Social, arrecê 
dados pelo Tesouro Nacional, que os controla e distribui para as diversas áreas dô S"€ 
guridade Social - Previdência, SaÚde e Assistência Social. Sua distribtliÇão é UTí1<3. atrl 
ooição nonnal do Minist.ério da Eo:>rani.a, Fazenda e Planejamento e obedecE às disp:rli 
bilidades do Tesouro. t um proceditnento feito rigorosamente dentro das leis que re= 
gero o orçamento e o custeio da Seguridade Social. 

Os ajustes realizados durante o exercício financeiro contemplando a 
tribuição dos recursos para os orga'lismos do Sist.ema Social, levaI':'. en conta o 

di:: 
ritn:: 



'-

- 1488 Sábado 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

de arrecadaçãc das diw.rsas fontes que financiam o Sistema, tal que, ar, um determina
do m:::rnento an que ocorra a frustração de una destas fontes, possa haver a natural e ~ 
prescinàivel canpensação e11tre estas, afirr. de viabilizar o andame."1to mini..'Xl de tcda~ 
as ações. Este procedimento não can.pranete as poSiÇÕeS orçamentárias de final de exe! 
cicio. 

Estão assegurados todos os cc:rnpranissos assumidos pelo Ministério da p~ 
vidência Social an relação aos nossos 13 milhÕes de beneficiários até o final do CL"X), 

tais a::no: 
- pagame.'1to dos aumentos dos beneficios reajustados pelo salário rrlDim:: r 

pelo Th"PC I que fará a:::rn que a folha de set~ro, a ser paga an CAltubro I supere os 1 
trilhões de cruzeiros; -

- paga.'TIento do 139 salário, Er.l dezanbro; 

- incorporação definitiva da diferença dos 147% à base dos beneficios de 
que tiveram assegurado este direito; 

- pagamento dos pecúlios que esti verarr. retidos; e 

- pagamento das oorreçÔes dos beneficios do chamado "buraco negro". 

Alén disso, estuda-se a }X>ssibi1idade de antecipar para deza:-bro de 1992, 
o paga-nento da 1 ç oota dos atrasados dos 14 7~, cujo estoq.le da cllYida é hoje de 10 , 2 
trilhões de cruzeiros. 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, declaro reaberta 
a audiência das testemunhas do processo que trata do impeachment do Presidente 
Fernando Collor de Mello. 

Já está presente a testemunha Luiz Estevão. 
Neste momento, vou tomar a qualificação da testemunha. 
Nome completo. , -
O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Luiz Estevão de Oliveira 

Neto. 
O SR. PRESIDENm (Elcio Alvares) Estado Civil. 
O SR. LUIZ ESTEVAb DE OLIVElRA NETO - Casado. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Residência. 
O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVE.IRA NETO SHIS 01-5, Chácara 80 -

Brasília. <J 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Profissão e local onde exerce 
atuaJmente~ 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Comerciante. O local é 
Edifício OAB - SAS - décimo segundo andar. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O depoente é parente de alguma 
das partes, principalmente do denunciado? Há relação de amizade e de inimizade 
capital que prejudIque o seu dftÍII!ento? 

O SR. LUIZ ES V AO DE OLIVEIRA NETO - Não. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Neste momento, vamos tomar o 

compromisso da testemunha Luiz Estevão, que se compromete, nos termos do art. 203 
do Código do Processo Penal, sob as penas da lei, a dizer a verdade que souber no que 
for perguntado. 
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TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA 

o abaixo assinado .. k.~.!:.1n ....... ?~.;-~ .. Y.:~ ..... p..F. .... . 

. !:?. k 1 :.':: ~:\ ~~ •••• !:-!.:=;:;.::?....................... ................... . ......................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , Xlii 

qualidade de testemunha arrolada nos autos do processo por crime de 

responsabilidade que os Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo 

Lavenêre Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 

Meno, Presidente da República Federativa do Brasil, se compromete, 

DOS termos do art. 203 do Código de Processo Penal e sob as penas da 

lei, a dizer a verdade d!2e souber ou for perguntado. O presente 

é 1 d . WWvt!ltp . .... d 1:',0 •• termo avra o por Ill1m ................ : ......... , escnvao IA ~ .. elto ~ val aSS1-

nado pelos Senhores Sen aores ÉICIO Álvares e Antoruo Manz, respec

tivamente Presidente e Relator do processo. Em (p (11/0 2, 
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O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -

Estevão. 

contradita. 

Indago das partes se há alguma contradita em relação a testemunha Luiz 

O nobre Advogado d?s denunciantes, Evandro Lins e Silva oferece 

O SR. EV ANDRO LINS E SILVA - Como em relação ao depoentt 
anterior, Deputado Paulo Octávio, também em relação à testemunha que agora vai 
depor, os denunciantes, com fundamento no art. 214 do Códi~o de Processo Penal, 
contraditam a testemunha; porque é questionado, no processo, a I operação Uruguai" e a 
testemunha foi avalista da nota promissória que garantiria esse empréstimo. 

Justifico que não fiz o mesmo em relação ao SI. Oaudio Vieira, tomador 
do empréstimo, porque o considero réu e não testemunha, embora arrolado como tal, 
do ponto de vista formal, para compor o rol exigido pela lei. 

Em relação à testemunha, não. Nós a consideramos, por enquanto, 
testemunha. De maneira que por esta razão, pelo fato de ela ter avalizado a promissória 
que garantiu o empréstimo, ela evidentemente é suspeita de parcialidade em seu 
depoimento, de acordo com a lei. 

De forma que peço a V. ExB que fique consignada a contradita, 
evidentemente ouvida a testemunha, prosseguindo-se como V. fu"8 determinar. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Concedo a palavra ao ilustre 
Advogado do denunciado, para oferecer oposição. 

O SR. EV ARISTO MORAES - A situação é a mesma em relação a esta 
testemunha e à testemunha do Deputado Paulo Octávio. Ambos são realmente avalistas 
da promissória. 

Como disse naquela oportunidade, essa condição de avalista não pode 
servir para contraditar a testemunha, eis que uma das testemunhas arroladas pela 
acusação é o próprio emitente da promissória, que é a testemunha Or. Gáudio Vieira. 

Agora, o eminente Advogado da acusação diz que o Or. Gáudio Vieira 
não é testemunha, é réu. Isto no entendimento de S. &a. Porque, juridicamente, o Dr. 
Oáudio Vieira é testemunha e foi arrolada, esta testemunha, pela própria acusação. 

Seria uma incoerência aceitarmos a contradita formulada agora contra o 
Sr. Luiz Estevão e não ter a acusação formulado contradita em relação à testemunha 
Dr. Gáudio Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Gostaria que a testemunha se 
pronunciasse sobre a contradita dos ~minentes Advogados dos denunciantes. 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Queria dizer que vim 
aqui depor sobre fatos e o fato de ter sido avalista da operação não me cria nenhum 
constrangimento, nenhuma dificuldade em responder sobre os fatos dos quais participei. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência defere a 
consignação da contradita, mas mantém a testemunha, validando seu termo de 
compromisso que foi assinado há pouco. 

Apenas gostaria de ler para a testemunha o que está escrito no art. 342 do 
Código Penal. 

( 
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''Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como 
testemunha, perito, tradutor, intérprete em processo judicial, policial ou 
administrativo, ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa ... " 
Neste momento, pergunto à testemunha se deseja fazer uma ligeira 

exposição ou prefere ser inquirido lqgo em seguida. 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Prefiro ser inquirido. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - No momento em que a 

testemunha declina de sua exposição, concedo a palavra ao nobre Relator, Senador 
Antonio Mariz, para formular as primeiras perguntas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sr. Luiz Estevão, conhece V. sa o Sr. 
Paulo César Farias? 

O SR. LUIZ ESTEV ÁO DE OLIVEIRA NETO - Conheço. 
O SR. RELATOR (Aptonio Mariz) - Desde quando e quem o apresentou? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Desde meados do ano de 

89, durante a campanha eleitoral, não me lembro quem me apresentou. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer qual foi a participação do 

SI. PC Farias na campanha eleitora!? O senhor trabalhou com ele? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Nunca trabalhei com ele; 

apenas o encontrei algumas vezes durante a campanha, e, pelo que me consta e foi 
afirmado algumas vezes, durante e depois da campanha, ele teria sido, eventualmente, o 
coordenador financeiro do candidato. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) .,. Como coordenador financeiro do 
candidato ele era, naturalmente, responsável pela captação de doações ,para a 
campanha; ele recolhia fundos para a campanha do Presidente da República. E essa a 
visão que o senhor tem da fun~f.~ d~ coordenador? 

O SR. LUIZ ES V AO DE OLIVEIRA NETO - Presumo que sim. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Esses recursos por acaso recolhidos 

pelo SI. PC Farias destinavam-se não só à campanha eleitoral, mas também a despesas 
pessoais do candidato e de sua família? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Essa pergunta não tenho 
condições de responder porque não participei da administração desses recursos. 
Evidentemente, a captação de recursos se destinava à cobertura de despesas daquela 
fase e, portanto, não tenho condições de responder que despesas teriam sido pagas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A· transferência dos recursos 
recebidos, quer dizer, a destinação deles para que se vinculassem à campanha, sabe 
como era feIta? 

O SR. LUIZ ESTE V ÃO DE OLIVEIRA NETO - Não; não tive 
participação na administração financeira da campanha que permitisse me credenciar 
para responder essa pergunta. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe, por acaso, dizer mais 
especificamente se os recursos recolhidos pelo Sr. PC Farias eram destinados à 
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tesouraria do partido, se ficavam sob o controle do partido, da coligação de partidos pela 
qual o Sr. Fernando Collor era candigato? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Como eu já disse, não 
participei dessa administração da campanha do candidato Fernando Collor. Portanto, 
não tenho conhecimento da maneira como esses recursos eram geridos e me sinto sem 
condições de responder sua pergunta. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. S8, pessoalmente, como amigo do 
Presidente da República desde os bancos escolares, teve alguma participação nesse 
trabalho de arrecadação de fundos p'ara a campanha? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Essa participação nunca 
me foi solicitada. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. S8 cedeu bens móveis ou imóveis 
de sua propriedade para utilização qa campanha? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO- Cedi. O comitê central de 
campanha do candidato, no Setor Comercial Sul, em Brasília, situou-se num prédio de" 
minha propriedade; além disso, emprestei duas ou três vezes um avião de minha 
propriedade para o transporte do candidato e de eventuais assessores dele. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Essas contnbuições, como bens 
móveis ou imóveis, eram gratuitas? _ . 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não, essa contrIbuição do 
bem imóvel foi objeto de um contrato de locação. 

O SR. RELATOR (Aptonio Mariz) - E o avião, gratuitamente? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Foi cedido gratuitamente. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor mantinha relacionamento 

comercial com o Sr. PC Farias ou a empresa por ele controlada antes, durante ou depois 
da campanha eleitoral? _ .. 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Nunca mantive, salvo 
depois da campanha eleitoral: fui locador, por pouco tempo, de um prédio onde se 
situavam algumas salas ocupadas por uma das empresas do Sr. Paulo César Farias, 
prédio este depois vendido por nós, por nosso grupo empresarial, à Fundação 
Universidade de Brasília, que prosseguiu na locação, por um ano e meio, das salas ao Sr. 
Paulo César Farias. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor participou de reuniões no 
final do ano de 1988 que tinham como objetivo discutir a forma de captação de recursos 
para a futura campanha do Presidente Collor de Mello? Se participou de qualquer 
destas reuniões, em alguma delas se discutiu a operação empréstimo externo no 
Uruguai? E se participou poderia diz..er quem teria estado presente a essa reunião? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Eu participei de várias 
reuniões no final do ano de 88 em que se discutia a possibilidade e a estratégIa de início 
de uma eventual campanha eleitoral do então Governador de Alagoas Fernando Collor 
de Mello à Presidência da República. Nessas reuniões, um dos assuntos tratados, 
evidentemente, foi o questionamento da situação financeira, de como começar uma 
campanha, como obter recursos para iniciar a campanha. E dessas reuniões 

r 
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principalmente participavam o então candidato, o Deputado Paulo Octávio, o Sr. 
Claudio Vieira e eu. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Especificamente sobre a "operação 
Uruguai", foi esta objeto dessas reuniges? 

O SR. WIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Foi tema de algumas 
reuruoes. Inicialmente, o tema era como se obter recurso para a fase inicial da 
campanha, já que o candidato era um candidato, naquele momento, com pouca 
penetração em relação a intenções de voto e, evidentemente, ninguém esperava que 
houvesse grandes contnbuições, naquela fase da campanha, à campanha eleItoral do Sr. 
Fernando Collor. 

Forcella? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor conhece o Sr. Ricardo 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não, nunca o vi. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Nessa fase das reuniões, houve 

alguma dessas reuniões em Maceió a qual estivessem presentes v.sa e o atual Deputado 
Paulo Octávio? Houve reuniões em Maceió? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não. Reuniões que 
antecedessem o empréstimo do Uruguai, não. Estive em Maceió quando o então 
Governador Fernando Collor se despedia do Governo para iniciar a sua campanha à 
Presidência da República. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer se o Sr. Ricardo Forcella é 
o representante legal, o proprietário_da empresa Alfa Trading? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não conheço o contrato 
social da empresa Alfa Trading. 

O SR. RELATOR (Aptonio Mariz) - E o Sr. Bonifacino, v.sa conhece? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Também não o conheço. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe dizer quem se incumbiu de 

neg.ociar o contrato da "Operação Uru.,guai" com a Alfa Trading? 
O SR. Lutz ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Quem conduziu as 

negociações foi o então Governador Fernando Collor. Não sei se pessoalmente ouvia 
terceiros. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Se ouvia terceiros, não saberia dizer 
quem poderia ter sido? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não. Sei que nas reuniões 
em que estávamos presentes quem conduziu a negociação e a operacionalização do 
empréstimo no Uruguai foi o então candidato, à época Governador de Alagoas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E o Sr. Gáudio Vieira, quando o 
conheceu e em que circunstâncias? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Apresentado pelo então 
candidato como um dos assessores que participariam da equipe de campanha eleitoral. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor tomou conhecimento 
prévio do teor do contrato firmado em 16 de janeiro de 1989 entre a Alfa Trading e o Sr. 
Cláudio Vieira? 
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o SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Tomei, claro. 
O SR. RELATOR (Aptonio Mariz) - Chegou a assinar o contrato? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Estava presente quando o contrato 

foi assinado pelo Sr. Gáudio Vieira? _ 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não. Não estava 

presente. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em que circunstâncias foi chamado a 

assinar a promissória? Foram atos distintos, quer dizer, a assinatura do contrato e a 
assinatura da promisWria foram feit?s em momentos distintos? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Num dado momento, foi
me informado que as negociações para a obtenção do empréstimo estavam concluídas, 
que as condições do empréstimo eram favoráveis, e que uma das condições que o 
emprestador, que o credor impunha para a liberação dos recursos seria que fossem 
obtidos avais de empresários brasileiros que tivessem condições de dar garantia 
suplementar à operação. 

Fui, então, procurado para saber se eu me disporia a dar, eventualmente, 
esse aval. Respondi que sim, pedi que me informassem, então, as condições em que o 
empréstimo estava sendo contratado, obtive essas informações, ofereci o meu cadastro à 
apreciação do credor. Em seguida, fui informado de que o credor concordava com o 
meu aval por ter aprovado o meu cadastro. Fui procurado pelo Sr. Gáudio Vieira que 
me trouxe a nota promissória na qual apus a minha assinatura. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A promissória foi trazida pelo Sr. 
Cláudio Vieira? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Exatamente. 

Maceió? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Trazida, presumivelmente, de 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Brasília. 
O SR. RELATOR (AI.!tonio Mariz) - Trazida de Maceió? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não sei lhe dizer. Eu a 

assmei em Brasília. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Já tive a o:gortunidade, antes, de 

mdagar ao Deputado Paulo Octávio, e o faço' novamente a V.SS. E que a chamada CPI 
do PC detectou uma contradição entre o contrato e a promissória. Na promissória, o 
local de exigIbilidade do título é Maceió ou qualquer outro lugar que o credor 
determinar. No contrato, seria apenas Maceió. v.sa observou esse detalhe, tem algum 
sentido isso, há alguma razão para es§a divergência? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não creio, até porque 
não vejo nada demais em que se faça um contrato em que num documento se dê uma 
abrangência maior a alguma cláusula, ou alguma possibilidade, e que, em seguida, num 
outro documento se torne essa possibilidade mais restrita. Não é uma coisa anormal. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Entre as exigências do emitente do título da 
empresa que oferecia o empréstimo estava a de assinatura do cônjuge, na hipótese de 
ser v.sa casado? 
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o SR. LUIZ ESTEV ÁO DE OLIVEIRA NETO - Nunca me foi solicitado . 
. O SR. RE~!OR (~tonio !Mariz) - v.sa ~a conhecimento de que o 

tomador efetIvo do empresnrno sena o Presldente Collor, na epoca governador e não o 
Sr. Cláudio Vieira, que emitiu e que ~sinava o título? , , 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - E evidente. É evidente 
que os recursos se destinavam à campanha e às despesas do candidato Fernando Collor, 
mas, por uma questão de estratégia política, os recursos seriam tomados em nome do Sr. 
Gáudio Vieira. Soube disso desde o primeiro momento. 

, . ~ SR. RELATO~ (Antonio Mariz) - E o que entende por motivos de 
estrategIa política? Qual a razao real pela qual o Sr. Fernando Collor entendia não 
dever aparecer nessa operação? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Eu não questionei. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tem idéia de quanto e quando foi 

sacado dessa linha de crédito da operação UruguaI? 

O SR. LUIZ ESTEV ÁO DE OLIVEIRA NETO - Eu tive a informação, na 
época, . que iogo após a obtenção dos avais e a entrega da nota promissória ao credor 
haveria possibilidade de liberação de recursos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Está certo do destino que foi dado ao 
dinheiro? Dirigiu-se à campanha eleitoral, às despesas do candidato.e seus familiares? 
Tem idéia de qual o destino, efetivo des§es recursos? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não, durante a 
campanha eu, algumas vezes, perguntei simplesmente como estava a questão de 
equacionamento financeiro da campanha e fui informado, superficialmente - e nunca me 
interessei, também, em me aprofundar sobre o assunto ., de que em determinada fase 
da campanha as receitas estavam sendo suficientes {'ara a cobertura das despesas. 

O SR. RELATOR (Antonio Manz) • Em quanto monta o débito, 
atualmente, resultante da operação Urupai? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Já decorreram, 
aproximadamente, três anos e meio desse débito, e aplicando a taxa de juros, que é hbor 
mais 5%, presumo que esse débito passe um pouco de cinco milhões de dólares, já que o 
valor sacado foi de três milhões e setecentos e cinqüenta. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) • Ocorreu a v.sa examinar a 
capacidade do Presidente em liquidar esse débito ao seu término? Ele teria um fluxo de 
receitas pessoais ou de suas e~FJes~ capaz de arcar com essa responsabilidade? 

O SR. LUIZ ES V AO DE OLIVEIRA NETO ~ Qualquer débito {'ode ser 
honrado de duas maneiras: ou com a acumulação de recursos que permitissem, 
futuramente, o pa~amento desse débito, ou com a alienação de patrimônio e, 
evidentemente, na epoca, a apreciação que eu fiz foi de que a parte do patrimônio da 
família que caberia.ao então Presidente, o patrimônio pessoal do Presidente seria, como 
acredito que seja, suficiente para honrar o débito, desde que, naturalmente, ele já tinha 
manifestado a disposição de que esse patrimônio não o sensibilizava. 

O que o sensibilizava, realmente, era a possibilidade de bancar a eleição 
que ele acreditava Que o levaria à Presidência da República. 

-
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o SR~ RELATOR (Antonio Mariz) - Concretizada a operação, sabe como 
foram transferidos esses recursos? Como veio esse dinheiro do Uruguai'! Como foram 
internalizados? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLNEIRA NETO - Não, até porque, o 
avalista, geralmente, não participa da administração ou do saque dos recursos de um 
eventual empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Assim, não teria também como 
informar a quem foram entregues, quem os recebeu? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLNEIRA NETO - Não, não teria. 
Como eu lhe disse, eu procurei, durante a campanha, saber mais como é 

que estava o fluxo financeiro, propriamente, das contribuições da campanha, para saber 
como é que ela terminaria. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tem alguma idéia de que percentual 
teria sido aplicado diretamente na campanha e de que parcela se destinaria às despesas 
do candidato? 

O SR. LUIZ ESTEV ÁO DE OLNEIRA NETO - Não, nunca tive. 
Não sei quanto custou a campanha, mas soube que, principalmente, entre 

o primeiro e o segundo turnos, as contnbuições se avolumaram e que o risco de um 
eventual déficit de campanha estava totalmente afastado e, pelo contrário, que a 
projeção era de que houvesse um superávit. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Dispõe de algum elemento assim de 
convicção pessoal para assegurar-se de que realmente os recursos foram sacados? Tem 

alguma prova, digamos, de que esses recursos foram, realmente, sacados? De que se 
concretizou, efetivamente, o emFféstjmo? 

O SR. LUIZ ES V AO DE OLNEIRA NETO - A maior prova que eu 
tenho é que fui informado, na época, dos saques que foram feitos, ou seja, quando foi 
feito o saque que montou à importância de três milhões e setecentos e cinqüenta mil 
dólares, eu fui informado de que esse saque teria ocorrido. 

E, tendo procurado me informar, por outras vezes, se teria havia saques 
suplementares, fui sempre informado de que saques suplementares não chegaram a 
ocorrer. 

O SR. RELATOR (Aptonio Mariz) - Conhece o Sr. Najun Turner? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se esse dinheiro proveniente do 

Uruguai foi convertido, através do Sr._Najun Turner, em ativos, em ouro? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLNEIRA NETO - Eu não participei da 

aplicação desse dinheiro. 
Como lhe disse, como avalista eu fui um garantidor da operação, nunca o 

gestor dos recursos. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Assim, também não tem idéia de que 

saldo ainda poderia existir em ouro?_ 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não. Tive idéia, depois, 

pelo que foi divulgado, de que haveria um saldo e de que esse saldo teria sido acertado 
na semana passada, ou há quinze dias. 

r 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 7 1497 

o SR. RELÀTOR (Antonio Mariz) - E no que tange propriamente ao 
empréstimo, estava especificada a modalidade de câmbio que seria utilizada no Uruguai, 
já que a conversão seria em cruzados, se no câmbio oficial ou se no paralelo, já que, ao 
que parece, há uma grande lIberdade <te operação no mercado do Uruguai? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE .OLIVEIRA NETO - Não. Quando da 
contratação, o que mais me preocupou, naturalmente, não foram as condições de saque 
e sim as de pagamento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O pagamento, até onde sabe V. Sa., 
será efetuado no Brasil? E a conversão desse empréstimo será feito em que 
modalidade? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Será feito no câmbio 
comercial e no Brasil. 

O SR. RELATO~~~toniO Mariz) - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDE (Nelson Carneiro) - Passa-se, agora, às indagações 

feitas pelos Srs. Senadores. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas do Senador Ney 

Maranhão: 
fiA testemunha, como amigo do atual Presidente Collor, tem 

conhecimento se, nos seus negócios particulares, deixou o Presidente de cumprir algum 
compromisso, ou seja, avais, ch~~~es gu quaisquer negócios?" , 

O SR. LUIZ ES V AO DE OLIVEIRA NETO - Nunca ouvi falar de 
nenhum comportamento do Senhor Presidente que significasse o descumprimento de 
qualquer obrigação dele. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Qual o motivo princi~al que levou o 
depoente a dar o aval ao Df. FemandQ. Collor de Mello nesse empréstimo." 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Porque significava 
assumir apenas um risco de pagamento e não um pagamento efetivo; porque o então 
contraente do empréstimo tinha condições patrimoniais para honrá-lo; porque 
acreditava na viabilidade da sua campanha política à Presidência da República e porque 
concordava com o programa econômico que ele se propunha a implantar no Brasil 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Concluídas as perguntas do Senador 
Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Após as perguntas do Senador Ney 
Maranhão, quem pergunta, agora, é o Senador Francisco Rollemberg. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Pergtmtas do Senador Francisco 
Rollemberg: 

'v. Sa. tem conhecimento do saque do saldo dos recursos obtidos na 
operação Uruguai .pelo Sr. Qáudio Vieira ou p~lo. P~~sidente da República? V. Sa. foi 
consultado a respeIto se esse saque realmente eXiStlu? 

A pergunta, em quase sua totalidade, está prejudicada porque V. Sa. 
acabou de responder, mas pelo menos um ponto me parece que deva ser especificado. 

V. Sa. foi consultado a r~spelto dos saques? . 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não. Quando da 

contratação, como eu disse, fui informado de que a ,lIberação dos recursos estava 
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condkionaili.\ à apre~entação do!; aVa1s1 e Jogo em seguida fw informado de que teria 
havido um saque de três milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares sobre a linha de 
crédito de cinco milhões de dólares aberta. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Sa. tem conhecimento da omissão 
fiscal do preposto do Presidente da República, Cláudio Vieira, por não haver declarado 
à Receita Federal a existência e posse do ouro que teria sido adquirido com os recursos 
da operação Uruguai? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não tenho, até porque 
nunca me dispus a questionar fiscalmente qualquer pessoa. Cada um que responda pela 
administração da sua vida fiscal. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Sa. está informado sobre o 
montante dos impostos não recolhidos, multas e atualização monetária, decorrente 
dessa omissão fiscal, que pode cheg:y- a mais de 100% do montante do principal? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não tenho a menor idéia, 
até porque, como eu disse, não é assunto que me desperte qualquer interesse. 

. O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Nesse caso, creio que estaria 
prejudicada a pergunta seguinte; mas vou fazê-la: V. Sa. está disposto a contnbuir para a 
regularização da situação fiscal da mepcionada operação? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não, porque é um 
assunto que não me diz respeito. Como eu disse, respondo pela administração fiscal das 
minhas declarações de renda e, como avalista, não me cabia fazer qualquer menção nas 
minhas declarações de renda a aval dado. Portanto, desconheço se existe ou não a 
menção desse empréstimo nas declarações do Sr. aáudio Vieira. Nunca questionei isso, 
portanto não estou informado sobre o assunto. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A última pergunta do Senador 
Francisco Rollemberg: "V.Sa., como avalista, encontra-se temeroso em relação à 
quitação da dívida do Senhor Presidente da República? V.Sa. tem conhecimento se o 
Presidente estaria em condições de saldar a dívida, já que o Sr. Cláudio Vieira, embora 
apareça como tomador, é, reconhecidamente, o preposto do Presidente?" 

Esta pergunta também já foi respondida por V.Sa. Se quiser acrescentar 
alguma nova informação, poderá faz~-lo. 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Gostaria de acrescentar 
que a minha avaliação patrimonial, em relação aos ativos do Senhor Presidente da 
República, permanece no mesmo teor que estava há três anos. Quer dizer, continuo, da 
mesma maneira, vendo no Presidente da República, em seu patrimÔnio, no patrimÔnio 
de sua família condições plenas à liquidação do empréstimo. Mas, se, eventualmente, .for 
chamado a honrar, evidentemente, honrarei, como tenho feito sempre ao longo da 
minha vida. 

Covas. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Perguntas do Senador Mário 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Senador Mário Covas: "O Sr. Cláudio 
Vieira declarou à CPI que recebeu o contrato com a ALFA TRADING já assinado pelo 
Sr. presidente Ricardo Forcella, em Maceió, para assiná-lo. Perguntado sobre quem 
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ultimara a negociação do contrato, informou que foi um dos avalistas, excluindo, 
entretanto, o Sr. Fernando Collor de Mello. Foi o Senhor ou o Deputado Paulo Octávio 
quem ultimou a negociação?" _ 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Como já disse, quem 
conduziu as negociações para obtenção do empréstimo foi um dos avalistas, 
evidentemente, que era o então candidato Fernando Collor. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em algum instante, anterior à 
assinatura da nota promissória, o Senhor foi instado a fornecer elementos cadastrais 
seus? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Fui, como informei, 
também, já anteriormente. Fui solicitado a enviar o meu cadastro para que pudesse 
haver uma apreciação pelos credores. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Creio que a pergunta seguinte está 
respondida. Vou fazê-la, caso o Senhor ~ueira acrescentar algo: "Soube do destino dado 
ao dinheiro, isto é, a aplicação em ourq,?' 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Como disse, não 
participei da gestão dos recursos. Participei, apenas, d9 aval à operação de crédito. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ultima pergunta do Senador Mário 
Covas: "Todavia, soube V.Sa. que a projeção da entrada de recursos levaria a superávits. 
Em face disso, não teve a curiosidade de indagar sobre a eventualidade da quitação de 
uma responsabilidade que já perdera a§ua finalidade original?" 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não, porque o 
vencimento da operação dar-se-ia sete anos depois, isto é, em 1996 e eu não estava 
preocupado com uma eventual liquidação antecipada da operação. Eu estava 
preocupado, realmente, era em saber, na época, se os recursos de campanha estavam 
sendo suficientes para a cobertura das despesas. O que, indiretamente, já era um 
indicador da possibilidade de liqui~~~O da operação. 

O SR. PRESIDE (Eleio Alvares) - As perguntas que serão 
formuladas pertencem ao Senador Raimundo Lira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando V.Sa. avalizou o empréstimo 
da "operação Uruguai", examinou as cláusulas contratuais ou assinou, apenas~ a 
promissória? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não, solicitei que me 
fosse apresentado o contrato para que pudesse tomar conhecimento das condições de 
contratação do empréstimo, o que, efetivamente, foi feito. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Sa. considerou a possibilidade de 
pagar o empréstimo na condição de avaJ!sta? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Considerei a 
possibilidade de ser um dos pagadores do empréstimo. É evidente. Se não me sentisse 
em condições de, eventualmente, ser chamado a honrar o meu aval, não teria dado o 
aval. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A última pergunta do Senador 
Raimundo Lira é: "Qual a motivação que levou V.Sa. a avalizar uma operação no valor 
de cinco milhões de dólares?" 

V.Sa. já respondeu pergunta semelhante, fica a seu critério acrescentar 
alguma nova ... I 

<?27~ - . LL--
aP'r? ~ .. ~ (). y 
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respondida. 

Carneiro. 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Acredito que já foi 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Pergunta do Senador Nelson 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se o Ministro Marcílio Marques 
Moreira participou da campanha do Presidente em 1989 e se teve qualquer participação 
na chamada "Operação Uruguai"? 

(j SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Desconheço. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Quem encerra agora as perguntas 

dos Parlamentares é o Senador Iram Saraiva. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor sabe o endereço do 

apartamento do Presidente afastado,_em Paris 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não me consta que o 

Presidente afastado tenha apartamento em Paris. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Concluídas as perguntas. 
Passo a palavra de volta ao Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Encerradas as perguntas dos 

Parlamentares, sendo o Sr. Luiz Estevão testemunha da Defesa, com a palavra os nobres 
representantes do denunciado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pergunta da Defesa: 
- Se alguma vez conversou com o Presidente Collor sobre os recursos que 

iriam ser utilizados para liquidar os e~préstimos? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Não. Evidente que, 

quando da fase de contratação, como disse anteriormente, procurei analisar como 
poderia ser honrado o empréstimo pelo tomador que no caso é o próprio candidato. E, 
como disse, há duas maneiras de honrar empréstimo, ou seja, pela acumulação dos 
recursos provenientes de receitas durante esses 7 anos ou então pela alienação de 
patrimôruo. E não precisei sequer perguntar, porque quando foi solicitado o 
empréstimo, o então candidato deixou muito claro que se dispunha a alienar todo o seu 
patrimônio para honrar qualquer despesa que ele contrrusse durante a campanha 
eleitoral. Fato que não me causa nenhuma estranheza., porque convivendo aqui em 
Brasília há muito tempo com políticos, não 'seria a primeira vez que eu veria uma 
carreira política ter, do outro lado, um encolhimento patrimonial; as duas coisas 
ocorrerem simultaneamente. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ainda pergunta da Defesa: já 
realizou outras operações financeiras de montante igual ou superior a 5 milhões de 
dólares? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEI&A NETO - Já realizei inúmeras 
operações financeiras de montante igual ou superior a 5 milhões de dólares, inclusive no 
exterior, em Países como Canadá, Estados Unidos, Japão. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Encerradas as perguntas da 
Defesa, indago aos representantes dos denunciantes se têm perguntas a formular. 
Havendo perguntas, passaremos, neste momento a formulá-las. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas dos denunciantes: 

r 
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- Quando, em que data, tomou conhecimento do empréstimo que se diz 
ter sido feito no Uruguai, no valor d~ US$ 5 milhões, convertidos em cruzados novos? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Tomei conhecimento do 
empréstimo que foi feito no Uruguai, no início do ano de 1989, em várias oportunidades: 
na sua concepção, nas tratativas de contratação e efetivamente na sua contratação. Esse 
foi j.ml período que começou no final do ano de 1988 e terminou no início do ano de 
1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quem fez a minuta do contrato? E 
se dela tomou conhecimento, em qu~ data ou em que época? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não tenho conhecimento 
de quem fez a minuta do contrato, mas antes de concordar em dar o meu aval, pedi y'ara 
examinar o contrato para tomar conhecimento das condições em que seria contraldo o 
débito que me propunha a avalizar. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando essa minuta foi enviada para 
Montevidéu e quem a levou? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não tenho a menor idéia. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Conversou com o Presidente Collor 

sobre esse empréstimo, foi ele queIl! pediu seu aval para a promissória? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Foi ele pessoalmente. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Conversou com o Sr. Qáudio Vieira, 

com o Sr. Paulo César Farias'e com o_Sr. Paulo Octávio sobre esse empréstimo? 
O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Nessa época eu não 

conhecia o Sr. Paulo César Farias, portanto eu não poderia ter conversado com ele 
sobre o empréstimo. Quanto aos demais, como já disse, eles participavam das reuniões 
que originaram a idéia e a contratação do empréstimo. Portanto, várias vezes durante 
essas reuniões esse assunto foi tratado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se o produto desse empréstimo 
foi entregue ao Sr. Najun Turner e, ~or este, convertido em ouro? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Soube há poucos meses, 
porque nunca procurei saber de que maneira esse dinheiro estava sendo aplicado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando, em que data, assinou o aval 
constante da nota promissória ~~ gWantiu o empréstimo? . 

O SR. LUIZ ES VAO DE OLIVEIRA NETO - Em meados de abril de 
1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Os outros avalistas assinaram o aval 
constante da nota promissória ~~ gWantiu o empréstimo? 

O SR. LUIZ ES VAO DE OLIVEIRA NETO - Em meados de abril de 
1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Os outros avalistas assinaram 
simultaneamente com o depoente? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Fui o último a assinar. 
O SR. RELAtOR (Antonio Mariz) - Declarou seu aval ao imposto de 

renda? 

r 
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6 :SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não, porque não me 
consta que avalista tenha a obrigação de declarar a concessão de avais na sua declaração 
de renda. Aliás, avalizo minhas empresas desde 1968, 1969, quando comecei a trabalhar, 
e nesses 25 anos de exercício, em que declarei imposto de renda, nunca declarei 
qualquer aval que tenha dado. Portanto, continuo acreditando que não devesse ter dado 
qualquer declaração nesse sentido. : 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe que o contrato foi firmàdo 
tendo como referência a moeda cruzado novo? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Sei, era a moeda vigente. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe que o contrato foi assinado 

pelos emprestadores, em Montevidé_u, no dia 16 de janeiro de 1989? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Sei, é a data que está no 

contrato. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe que a moeda cruzado novo, que 

substituiu a moeda cruzado, foi instituída pela Medida Provisória nO 32, publicada nesse 
mesmo dia, 16 de janeiro de 1989? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Sei, e desse episódio me 
lembro bem, não em relação ao contrato, mas porque essas medidas foram anunciadas 
num domingo à noite, numa cadeia de rádio e televisão pelo então Presidente da 
República. E um fato do qual me lembro muito bem, porque teria uma reunião no dia 
seguinte cedo para assinar um outro contrato, que era de venda de uma indústria de soja 
que construí em Brasília, e tivemos que refazer todos os contratos na manhã da segunda
feira. Vendemos para a empresa CARGllL, que é a maior empresa do ramo no mundo, 
e me lembro que todos os contratos tiveram que ser rebatidos porque as condições, 
evidentemente, tinham sido alteradas pelo pronunciamento feito pelo Senhor Presidente 
na noite anterior. 

O SR. RELATOR (AntonJo Mariz) - Viu o original do contrato? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Como disse 

anteriormente, antes de colocar o aval solicitei que me fosse eXIbido o contrato para que 
pudesse tomar conhecimento das condições de empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Agora farei uma intervenção do 
Relator. Essa pergunta havia sido feita anteriormente e me parece, apenas para 
confirmar, que V. sa tinha dito que não estaria seguro se se tratav::!. do original ou de 
cópia. 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não, essa pergunta não 
me foi feita. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se o Sr. Oáudio Vieira se 
recusou a apresentar o contrato em qriginal à Comissão Parlamentar de Inquérito? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Li na imprensa e vi na 
televisão, em de~crrência do seu depoimento, que ele parece ter dito aqui na última 
terça-feira que apresentaria o original do contrato quando da sua defesa perante à 
Justiça; pelo menos foi o que ele disse. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se o Sr. Oáudio Vieira, através 
do seu advogado, solicitou uma perícia grafotécnica particular em São Paulo ou conhece 
os termos dessa perícia? _ 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Conheço os termos da 
perícia pelos documentos que foram juntados à defesa do Senhor Presidente. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sabe se o Presidente Fernando 
Collor fez contatos com a ALFA TRA.:QING - empresa emprestadora? 
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o SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVErnA r-..~TO - Como eu disse 
anteriormente, foi ele quem conduziu as negociações para a obtenção do empréstimo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pode esclarecer onde forp.m ~eitos 
esses contatos: se o Sr. Fernando Collor foi a Montevidéu ou os representantes do 
ALFA TRADING vieram ao Brasil? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não sei, mas não tenho 
conhecimento de viagem do Presidente a Montevidéu; não poderia responder. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente sabe quem prestou 
assistência jurídica ao Sr. Fernando Çollor na redação dos respectivos documentos? 

O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Não tenho a menor idéia. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quem costumava prestar assistência 

a ele em negócios dessa natureza? _ 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OUVEIRA NETO - Não sei, até porque ele 

estava envolvido com a administração do Estado, pois era Governador de Alagoas, e, 
portanto, devia ter alguma assistência jurídica ligada à sua equipe em Alagoas. 

O SR. RELATOR (Antonio M~~s- O depoente não estranhou que não 
se tivesse exigido a assinatura das esposas dos a . tas? 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Não, até porque contraio 
empréstimos com freqüência grande e não é sempre que é exigida a assinatura da minha 
mulher nos contratos, inclusive perante às instituições de crédito no Brasil. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A quem o depoente se dirigiu para 
ser informado sobre o fluxo financeiro da campanha? 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Gáudio Vieira. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A quem se dirigiu para ser informado 

sobre os saques dos recursos provenjentes da "operação Uruguai"? 
O SR. LUIZ ESTEV AO DE OLIVEIRA NETO - Gáudio Vieira. 
O SR. RELATOR (AntÔnio Mariz) - "O depoente ou suas empresas têm 

negócios com órgão da administr~ção federa!, ~ir~~ ou indirC?ta, co~. a Caixa 
EconÔmica Federal, Banco do Brasil ou outras mstltulçoes financerras OfiCIaIS, com o 
Governo do Distrito Federal? Caso afirmativo, especificá-los." 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Tenho e tenho tido, ao 
longo dos últimos 25 anos alguns negócios com órgãos ligados a governo e instituições de 
classe. Poderia dizer, evidentemente, que negocio com o Banco do Brasil, com o Banco 
Regional de Brasília, com a Caixa EconÔmica Federal, com. a Fundação Universidade de 
Brasília, com governos estaduais, com o Governo Federal, com governos, por exemplo, 
como a Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado do Paraná, Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, governos de quase todos os Estados, com instituições, como a Ordem 
dos Advogados do Brasil e evidentemente que, na abrangência dos nossos negócios, a 
nossa empresa é uma empresa muito diversificada e ela tem, ao longo desses anos todos, 
feito negocios com uma grande diversificação de instituições de crédito ou clientes. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) _!tE amigo íntimo do Presidente Collor 
de Mello?" 

O SR. LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO - Considero-me amigo 
íntimo do Presidente Fernando Collor de Mello desde 1966. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Muito obrigado. 
São estas as perguntas da acusação. . 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Encerradas as perguntas da 

acusação, declaro também encerrado o depoimento do Dr. Luiz Estevão perante esta 
Comissão. 
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SoHcito à testemunha que permaneça ou entre em contato com a 
S~cletaria para efeito de assinar as nojas taquigráficas do seu depoimento. 

O SR. LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO - Muito obrigado, Sr. 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Quero comunicar à Comissão que 
o Ministro Célio BoIja está se deslocando do Rio de Janeiro às 11 horas e 30 minutos e 
certamente somente estará aqui em Brasília cerca de 13 horas e 30 minutos, quase 14 
horas. 

Então, serei obrigado a interromper a nossa audiência, convocando uma 
outra, impreterivelmente, para as 14 horas, quando iremos colher o depoimento do 
Ministro Célio BoIja. 

( 

Declaro suspensa, neste momento, a audiência programada para hoje. 
(A audiência é suspensa às 11 horàs e 30 minutos e reaberta às 14 
horas e 23 minutos) ~ I 

/ ~~ ___ ~ ___ J!~ ~ 

o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Está reaberta a audiência da 
Comissão Especial que trata do processo de impeachment do Presidente Fernando 
Collor. 

Daremos prosseguimento, neste instante, ao último depoimento marcado 
para hoje do Ministro Célio BoIja. S.r..xa já se encontra no recinto, a nossa direita. 

Logo em seguida vamos proceder a sua qualificação. 
Declaro aberto os trabalhos na parte da tarde. 
Ministro nome completo, por favor. 
O SR. aLIO DE OLIVEIRA BORJA - Célio de Oliveira BoIja. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Estado civil. 
O SR. CÉLIO DE oU'VEIRA BORlA - Casado. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Residência. 
O SR. CÉLIO DE oLIVEIRA BORJA - Rua Bulhões de Carvalho, nO 527, 

ap. 1.001, Rio de Janeiro. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) -Profissão e local onde exerce 

atualmente. 
O SR. CÉLIO DE OLIVEIRA BORJA - Sou Ministro aposentado do 

Supremo Tnbunal Federal e estou me reinscrevendo no quadro da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Ministro é parente em algum 
~au de alguma das partes, principalmente do denunciado? E se tem relação de amizade 
mtima e inimizade capi1a1 com algumas das partes envolVidas? 
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o SR. CELIO DE OLIVEIRA BORJA - Não. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Neste momento tomaremos o 

compromisso do Ministro Célio Borja, que se compromete, nos termos do Art. 203 do 
Código de Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber ou for 
perguntado. , 

O SR. CELIO DE OLIVEIRA BORJA - Assumo o compromisso de dizer 
a verdade. 

t o seguinte o termo de compromisso assinado pela tes
temunha Célio de Oliveira Borja: 

TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEM\JNHA , 
. . CE LI O i)E O LIlft:.7/"<A O abalxo assInado .. ............................ . ......................... .. 

~ =:z:..-A.. ~/ c::- (. <: -
•••• O ••••• O •••• ~.~ ••• O •••••••••••••••• O.G ••••••••••••• ••••••• q/ ••••••••••••••••••••••••••••••.. 0 ••••••••••••• 

_------ C( ~ ....................................................................................................... , Illl 

qualidade de testemunha arrolada nos autos do processo por crime de 

responsabilidade que os Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo 

Lavenere Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 

Meno, Presidente da República Federativa do Brasil, se compromete, 

nos termos do art. 203 do Código de Processo Pena] e sob as penas da 

lei, . a dizer a verdade dz;e souber ou for perguntado. O presente 

é 1 d . )-r('@fl1fre. Iú- 6 • - d ç:. .• termo avra o por mIm... . .............. U ..... , escnvao o leito e vaI assI-

nado pelos Senhores Sen dores Élcio Álvares e Antônio Mariz, respec

tivamente Presidente e Relator do processo. Em!:; i!!lf-Z. 
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SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Deixo de fazer referência ao 
Art.342 do Código Penal, em se tratando do Depoente e por absolutamente 
desnecessário. 

Desejo saber das panes de há alguma contradita ao Depoente Célio de 
Oliveira Borja? 

SR. PRESIDEl\TE (Eleio Alvares) - Desejo saber das partes se há 
alguma contradita ao Depoente Célio de Oliveira Borja. 

Por parte da Defesa, há algum impedimento? (Pausa) 
Por parte da Acusação. há algum impedimento? (Pausa) 
N este momento, solicitaria do eminente Depoente se pretende fazer uma 

pequena ex-posição ou deseja responder logo as perguntas do Sr. Relator. 
O SR. CÉLIO DE OLIVEIRA BORlA - SI. Presidente, peço licença a 

V.Er para passar diretamente às perguntas. 
PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A testemunha não deseja fazer 

exposição. Dessa forma, concedo a palavra ao Sr. Relator Antônio Mariz para proceder 
às primeiras perguntas. 

O SR. (Antonio Mariz) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Advogados, Sr. Ministro Célio de Oliveira Borja: 

Inicialmente indago do Exmo. Sr. Ministro Célio de Oliveira Borja se tem 
conhecimento de algum fato que possa ser útil ao processo que é movido contra· o 
Senhor Presidente da República por crime contra a segurança interna do País e q>ntra a 
probidade da administração. 

SR. CÉLIO DE OLIVEIRA - Não, não tenho, Sr. Relator. 
(Antonio Mariz) - Indago ainda se V.Er tem 

conhecimento - e, certamente. o tem - da chamada Carta de Governabilidade, quem a 
teria inspirado e quais as razões que levaram os Ministros a subscrevê-la naquele 
momento. 

O CÉLIo DE OLIVEIRA A chamada Carta de 
Governabilidade nasceu de um entendimento que mantive com os Srs. Ministros 
Marcilio Marques Moreira e Jor~e Borru,ausen, preocupados que estávamos, de um 
lado, em que a atividade da adffi1nistração tivesse o seu curso inalterado pelos graves 
acontecimentos políticos que então já assaltavam ~ Nação, e, de outro lado, também 
estava presente a preocupação em dar resposta à pressão que então se fazia para que os 
Ministros que não tinham qualquer envolvimento com os fatos, com os episódios que 
estavam sendo investigados, deixassem os se_us postos, ameaçando-se até com a 
possibilidade de servir no futuro a presumi-los co-responsáveis por atos com os quais 
não tinham qualquer relação. Então, de um lado, a Carta de Governabilidade 
assinalava a disposição dos Ministros de permanecerem à testa dos assuntos públicos, 
garantindo a continuidade da atividade administrativa do Estado, impedindo qualquer 
atentado à ordem jurídica, condição em particular, enfim, estabelecendo um prazo para 
a sua permanência no Governo e, dessa maneira, respondendo à tentativa de lhes criar 
um constrangimento moral que, na verdade, pretendia s~t~ar, mostrando, em primeiro 
lugar, que a honradez das suas vidas, certamente;:" av . va a sua determinação de 
p~rmanecer servindo a Nação até o momento em que o Congresso decidisse o que fazer 
do Presidente e o que fazer do Governo. 

F oram essas as inspirações da chamada Carta de Governabilidade, 
eminente Sr. Relator. 
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SR. RFLA'fOR (Antomo Mariz) - Na qualidade de Ministro da Justiça 
e, portanto, superior hierárquico da Policia Federal, que está subordinada ao Ministério, 
V.fu3 tornou conhecimento dos fatos apurados nos inquéritos ali realizados sobre 
atividades do Sr. Paulo César Cavalcante Farias que pudessem envolver o Senhor 
Presidente da República? 

O SR. CÉLIO DE OLIVEIRA BORJA - O acompanhamento que fiz no 
inquérito a cargo da Polícia Federal guardava uma respeitosa distância dos agentes 
incumbidos de processá-lo por uma razão simples: para que não se dissesse, em primeiro 
lugar, que um agente político do Governo, que é o Ministro da Justiça estaria de alguma 
forma conduzindo urna investigação que há de ser isenta e objetiva. E, até por outra 
rfiZão: po~que ? ~str? não. tem apenas esse encargo de ~tro. O .Ministro sempre 
esteve a dlSpOSlçaO dos mvestlgadores, do delegado que presIdm e preSIde - segundo me 
consta - ainda, o inquérito policial. Nunca se furtou a dIZer, em face de dificuldades de 
maior ou menor monta que surgiam, como a seu juízo, deveriam elas ser superadas. 

Mas, o Ministro da Justiça nunca se permitiu dar qualquer tipo de 
orientação que pudesse, eventualmente, inculpar ou exculpar quem quer que seja. 

O SR. RELATOR (Antomo Mariz) - Muito obrigado. 
Estou satisfeito, Sr. Presidente. 

SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Neste momento, os Srs. 
Parlamentares que integram a Comissão Especial usam da palavra para inquirir a ilustre 
testemunha. 

O Sr. Senador Gerson Camata já entregou as perguntas ao Relator. 
GERSON CAMATA - Gostaria apenas de cumprimentar o ilustre 

ex-Ministro que prontamente se colocou à disposição da Comissão demonstrando o 
apreço que tem ao Congresso e ao País e as perguntas que desejava fazer já foram feitas 
pelo Sr. Relator e dispenso-me de repeti-las. 

SR. PRESIDENTE (Eldo Alvares) - Senador Nelson carneiro 
deseja perguntar, mas está formalizando a sua pergunta. 

Algum outro Senador deseja perguntar? (Pausa.) 
Vamoo aguardar, então, a pergunta do Senador Nelson Carneiro para dar 

seqüência ao depoimento. (Pausa.) 
Pergunta do Senador Nelson Carneiro. 

SR. (Antomo Mariz) - O Senador Nelson Carneiro pergunta 
ao Sr. Ministro Célio Borja se a testemunha pode informar se o Ministro Marcilio 
Marques Moreira participou da campanha presidencial de 1989 e da "operação 
Uruguai". 

SR. CÉLIO DE - Penso que o Ministro Marcilio 
Marques Moreira I.lão poderia ter :earticipado ~a campanha prt?sidencial de 1989 porque 
era então EmbalXador do Brasil em Washington e EmbaIXador do Governo que 
im~diatam~nte antecedeu ao do Presidente Collor, Governo do Presidente Sarney. 

Quanto à "operação Uruguai", confesso que tudo que sei a respeito da 
conduta do Ministro Mareilio Marques Moreira no período em que fui seu colega no 
Ministério, me levaria a afirmar que não teve qualquer nem a mais mínima participação 
nessa operação. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Encerradas as perguntas de 
Parlamentares à testemunha de defesa, concedo a palavra aos ilustres representantes do 
denunciado. 
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o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas da defesa ao Sr. Ministro 
Célio Borja. 

"Se, antes ou depois de assumir o Ministério, V. fu8 teve conhecimento de 
haver o Presidente Fernando Collor recomendado a alguma autoridade pública que 
acedesse a pleitos que ~essem a ser, porventura, formulados pelo Sr. PC Fanas." 

O SR. CEUO DE OLIVEIRA BORJA - Não, nunca tive conhecimento de 
fatos tais. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - "Se, ao surgirem na imprensa as 
denúncias envolvendo os nomes do Senhor Presidente da República e do Sr. PC Farias, 
o Presidente enviou expediente ao Ministro da Justiça determinando instauração de 
inquérito, para que fos~em apurados os fatos em toda a §ua extensão." 

O SR. CEUO DE OLIVEIRA BORlA - E verdade. Recebi expediente do 
Presidente da República, determinando ao Ministro da Justiça que reqlJ.isitasse a 
abertura do inquérito policial para apurar os fatos denunciados ou trazidos a público 
pelo Sr. Dr. Pedro Collor. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - "Se o inquérito foi instaurado, sendo 
nomeado para presidi-lo um delegado de escolha do próprio Diretor do Departamento 
de Polícia Federal." 

O SR. CÉUO DE OLIVEIRA BORlA - É absolutamente verdadeiro esse 
fato. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - "Se, em algum momento, no curso 
das investigações, o Senhor Presidente da República pretendeu interferir nos trabalhos 
policiais." 

O SR. CÉUO DE OUVEIRA BORlA - Por intermédio do Ministro da 
Justiça, nunca, em nenhum momento. Nunca recebi do Presidente da República 
qualquer instrução, pleito ou orientação no sentido de imprimir esse ou aquele rumo ao 
inquerito policial, em nenhum instante. 

perguntas. 

formuladas. 

O SR.. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Indago da Defesa se há outras 

o SR.. EVARISTO DE MORAIS - Sim, Sr. Presidente. Estão sendo 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Se o Sr. ex-Ministro teve 
conhecimento de alguma ação do Presidente Fernando Collor, visando obstruir a ação 
das autoridades judiciárias, fiscais ou policiais, incumbidas de apurar os fatos ou de 
prestar informações sol]re os mesmos à CPl." 

O SR. CELIO DE OLIVEIRA BORlA - Não. Só uma vez o Presidente da 
República se dirigiu ao Ministro da Justiça para transmitir-lhe uma informação, fazendo 
nenhum pleito, transmitindo apenas uma informação que julgava importante para a 
defesa de sua mulher. Essa informação, o Ministro da Justiça passou-a, imediatamente, 
ao Diretor da Polícia Federal, que, rapidamente também, voltou com o esclarecimento 
necessário, segundo o qual o fato que inquietava o Presidente da República não era 
verdadeiro, não podia ser atribuído ao delegado que presidiu o inquérito da LBA em 
Alagoas, mas a uma outra autoridade. Daí, nada resultou. Permaneceu o delegado que 
presi,di~ o inquérito da LBA ey? Ala~oas à t~sta desse inquérito, e o Pro~urador da 
Republica que acompanhava o mquento tambem lá permaneceu. Era uma informação 
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que poderiã comprometer a isenção de um ou de outro, isenção a que tem direito o 
acusado, o investigado, ou qualquer pessoa que tenha parte, a qualquer título, num 
inquérito policial. 

o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Se tem conhecimento da existência 
de alguma pessoa que haja levado ao Senhor Presidente da República a denúncia de o 
Sr. PC Farias estar usando o nome do Senhor Presidente para concretizar negócios junto 
a órgãos públicos." , 

O SR. CELIO DE OLIVEIRA BORJA - Não, não tenho conhecimento. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Em seguida, concedo a palavra aos 

eminentes patronos dos denunciantes. 
O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Nenhuma pergunta a formular, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não havendo mais nenhuma 

pergunta a ser formulada ao eminente depoente, Ministro Célio de Oliveira BoIja, peço 
a testemunha que permaneça por alguns instantes na Casa para autenticar as notas 
taquigráficas. Se V.Ex.a. preferir poderá informar à Secretaria onde se encontra, que as 
notas taquigráficas ser-lhe-ão enviadas. 

Declaro encerrada a audiência para a oitiva das testemunhas. 
Marco imediatamente uma reunião administrativa da Comissão, na 

presença dos ilustres patronos dos denunciantes e dos denunciados, para que a Relatoria 
obtenha as informações necessárias sobre o processo e nós tenhamos oportunidade de 
declarar encerrada a fase probatória. 

Recebemos, neste momento, documento do Ministro Henrique Eduardo 
Hargreaves, dando conta de providências e também expediente do vice-Procurador
Geral Eleitoral, Geraldo Brindeiro. Será dado aos membros da Comissão Especial 
conhecimento a respeito desses documentos. 

Peço aos presentes que façam silêncio para que possa o Relator Antonio 
Mariz ler os dois expedientes encaminhados à Comissão, bem como fazer uma análise 
das diligências requeridas. 

Com a palavra o Senador Antonio Mariz. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - De parte do vice-Procurador-Geral 

Eleitoral, Geraldo Brindeiro, recebeu a Comissão o Oficio nO 039- SecoreI, vazado nos 
seguintes termos: 

" Sr.Senador: 
Vimos, por meio deste, solicitar cópia do depoimento prestado 

pelo Sr. Qáudio Francisco Vieira à Comissão do Impeacbment, no 
Senado, presidida por V.Exa. 

o referido senhor foi registrado perante o Egrégio Tnbunal 
Superior Eleitoral como membro do Comitê legalmente constituído para 
receber e aplicar os recursos financeiros da campanha presidencial do 
então candidato e hoje Presidente da República afastado do cargo, 
Fernando Collor de Mello, na condição de tesoureiro ( Vide art. 93,1, da 
LOPP, c/c cos arts. 7°, § 1°, 12, VII, e 13, § 4°, da Res. TSE nO 
15.443/89). 
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Ná prestação de contas àquela Co lenda Corte, porém, o 
demonstrativo de gastos no primeiro e segundo turnos das elei~ões 
presidenciais elaborado e apresentado sob sua responsabilidade indICOU 
um saldo bancário e de numerário de apenas Cr$42.382,93. 

Tal prestação de contas foi anotada e arquivada pelo Tnbunal 
Superior Eleitoral ( Resolução nO 17.058, de 08.11.1990, Relator o 
Ministro Vilas Boas, in D.J. de 1°.03.1991, pág.1826). 

Segundo notícias divulgadas pela imprensa, todavia, teria o Sr. 
Gáudio Vieira afirmado perante a Comissão do Impeachment que tinha 
conhecimento da esistência de volumoso saldo da campanha presidcndal, 
resultante de doações ilegais, que estaria sendo utilizado no sustento 
pessoal do Presidente afastado e sua família. 

Se tal afirmativa consta realmente do referido depoimento, e for 
confirmada sua veracidade, ter-se-á configurado crime de falsidade 
ideológica cometido pelo Tesoureiro oficial da Coligação "Brasil Novo" 
(PRN/PTR/PSC/PST). 

Com efeito, omitir em documento público declaração que dele 
devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, 
configura o mencionado crime ( Código Penal, art.299; e Código Eleitoral, 
art.350). 

Diante do exposto, esperamos o pronto atendimento de V.Exa. ao 
pedido, a fim de permitir o oferecimento de representação junto ao 
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art.129, inciso VIII da 
Constituição Federal, c/c. os arts. 22, inciso I, alínea ~ e 24, inciso VI do 
Código Eleitoral. 

Atenciosamente, 
Geraldo Brindeiro 
vice-Procurador -Geral Eleitoral. 

o SR.PRESIDENTE ( Elcio Alvares ) - A Presidência vai determinar a 
expedição do documento solicitado e pede ao Sr. Escrivão que tome as providências de 
praxe. 

o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Aviso nO 19 da Casa Civil da 
Pres)dência, em 3 de novembro de 1992. 

"Exmo. Sr. Senador Elcio Alvares, Presidente da Comissão 
Especial: 

Em resposta ao Oficio nO PI 07/92, 28 de outubro do corrente, 
cumpre-me enviar-lhe no prazo assinado as imformações prestadas pela 
. Secretaria-Geral da Presidência da República, nos seguintes termos: do 
exame da documentação orçamentaria e financeira reservada e ostensiva 
relativa ao período de 15 de março de 1990 alo de outubro de 1992, não se 
constatou autorização específica por essa unidade gestora de recursos 
públicos para a realização de obras naquela residência. 

Cumpre, no entanto, registrar a emissão-por esta unidade gestora, 
nos exercícios de 1990 e 1991, de três notas de movimentação de crédito 

~' 
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no valor total de Cr$ 13.708.406,01 (treze milhões setecentos e oito mil 
quatrocentos e seis cruzeiros e um centavo) a pedido e em favor do 
Ministério da Aeronáutica, destinado à execução de obras e serviço de 
balizamento em helipontos, para pouso do helicóptero presidencial. 

Permita-me anexar a esse respeito as NC n<>90NCOO36, 9ONC0040 
e 9lNCOO38, bem como cópia do Aviso nO 1.259, de 24 de setembro do 
corrente, dirigido ao l° Secretário do Senado Federal e subscrito pelo 
Embaixador Marcos Coimbra, então, Secretário-Geral da Presidência da 
República. 

Atenciosamente 
Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves 

O aviso vem acompanhado dos documentos que menciona. 

DOCUI-1ENTOS A QUE SE REFERE o SR. RELATOR: 

OFíCIO Nº 039/92 - SECOREL 

Brasília-DF, 05 de novembro de 1992 .. 

( \.....:> v ~. ~ "'" . 9- - "Y- . 

'C.-v.-:' ~- \ \. \ <; ~ 2-
... 

Senhor Senador: 

Vimos, por meio deste, solicitar cópia do dep0J.. 

menta prestado pelo Sr. Cláudio Francisco Vieira à Comissão do Impeachment 

no Senado presidida por V. Exa. 

o referido senhor foi registrado perante o Egré 

gio Tribunal Superior Eleitoral como membro do Comitê legalmente constituído 

par~ receber e aplicar os recursos financeiros da campanha presidencial do então 

candidato e hoje Presidente da República afastado do cargo, Fernando Collor de 

Mello, na condição de tesoureiro (Vide art. 93, I, da LOPP, c/c os arts. 7Q, § 

1 Q, 12, VII, e 13, § 4Q , da Res. TSE nQ 15.443/89). 
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Na prestação de contas àquela Co lenda Corte, 

porém, o demonstrativo de gastos no primeiro e segundo turnos das eleições pr~ 

sidenciais elaborado e apresentado sob sua responsabilidade indicou um saldo ban 

cário e de numerários de apenas Cr$ 42.382,93. 

EXMO. SR. 

SENADOR ÉLCIO ÁLVARES 

DO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO IMPEACHMENT NO SENADO FEDERAL 
~ 

~NADO FEDERAL 

ALA SENADOR ALEXANDRE COSTA - GABINETE Nº 3 

PRAÇA DOS TRtS PODERES - BRASíLIA - DF 

(OFrCIO Nº 039 - SECOREU 

Tal prestação de contas foi anotada e 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (Resolução nQ 17.058, de 08.11.1990, 

nistro VILAS BOAS, in D.J. de 1 Q.03.1991, pág. 1826). 

arquivada 

Relator o Mi 

Segundo noUcias divulgadas pela imprensa, todavia, 

teria o Sr. Cláudio Vieira afirmado perante a Comissão do Impeachment que tinha 

conhecimento da existência de volumoso saldo da campanha presidencial, resultante 

de doações ilegais, que estaria sendo utilizado no sustento pessoal do 

afastado e sua famflia. 

Presidente 

Se tal afirmativa consta realmente do referido de 

pai menta, e for confirmada sua veracidade, ter-se-á configurado crime de falsidade 

ideológica cometido pelo Tesoureiro oficial da Coligação "Brasil Novo" (PRN/PTR/ 

PSC/PST). 

Com efeito, omitir em documento público declara 

ção que dele devia consta~, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicame~ 
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te relevante, configura o mencionado crime (Código Penal, art. 299; e Código Elei 

toral, art. 350). 

Diante do exposto, esperamos o pronto atendimento 

de V. Exa. ao pedido, a fim de permitir o oferecimento de representação junto ao 

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 129, inciso VIII, da Cons 

tituição Federal, c/c os artigos 22, inciso I, alínea.!.? e 24, inciso VI, do 

Eleitoral. 

Atenciosamente, 

CWWtI~~~ 
GERALDO BRINDEIRO 

VICE-PROCURADOR-GERAL ELEITORAL 

Aviso ~ 19 - Casa CivillPR 

Código 

Em 03 de novembro de 1992 

Excelenússimo Senhor Senador, 

Em resposta ao Df. n° PI-07/92, de 28 de outubro do corrente, cumpre-me enviar

lhe, no prazo assinado, as infonnações prestadas pela Secretaria-Geral da Presidência 

República, nos seguintes tennos: 

"Do exame da documentação orçamentário-fmanceira, reservada e ostensiva, 

relativa ao período de 15 de março de 1990 a l° de outubro de 1992, não se constatou a utilização 
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específica por esta Unidade Gestora, de recursos públicos para realização de obras naquela 

:residência. 

Cumpre-me, no entanto, registrar a emissão por esta Unidade Gestora, nos 

exercícios de 1990 e 1991, de 3(três) Notas de Movimentação de Crédito, no valor total de Cr$ 

13.708.406.0 1 (treze milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e seis cruzeiros e um centavo), a 

pedido e em favor do Ministério da Aeronáutica, destinadas a execução de obras e serviços de 

balizamento em helipontos para pouso do helicóptero presidencial. " 

2. Permito-me anexar a esse respeito as NMC nOs 90NC00036; 9ONCOOO4O e 

91NC00038, bem como cópia do aviso n° 1.259, de 24 de setembro do corrente, dirigido ao l° 

Secretário do Senado Federal e subscrito pelo Embaixador Marcos Coimbra, então Secretário

Geral da Presidência da República. 

Sua Excelência o Senhor 
,.;i\w!.aQ>U'U!Jl Élcio Alvares 
Presidente da Comissão Especial. 

Atenciosamente, 

do Ferreira Hargreaves 
MlJ~'JIfJfChefe da Casa Civil 

2 '5 5[1 1:~2 

: l~01~t'31I"~'- fl?0 
. ..' -,. '- . . - .. . - c..9-d/ 

Em 24 de setembro de 1992. 

Senhor Primeiro Secretário. 

Acuso o recebimento do Aviso SMln° 539. datado de 24 de agosto de 

1992, pelo qual Vossa Excelência encaminha o pedido de infonnações feito pelo senhor Senador 

Pedro Simon, pelo Requerimento n° 538. de 1992. aprovado pela Mesa desse Senado Federal. 

Em atendimento ao aludido expediente. cabe-me informar. 

1) a Presidência da República não construiu nem custeou a construção de 

lheliporto na residência particular do Senhor Presidente da República; 
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2) existe, na aludida Residência. um he1iponto. ou seja.. simples pista de 

pouso para helicóptero, dotada de balizamento (Sinalização luminosa). Apenas esse balizamento 

foi instalado pelo Ministério da Aeronáutica, simultaneamente com a instalação do balizamento 

do heliponto no Palácio do Planalto; 

3) tais balizamentos foram instalados sob a supervisão da Diretoria de 

Engenharia do Ministério da Aeronáutica.. havendo a Diretoria-Geral de Administração da 

Presidência da República liberado em favor da Secretaria de Economia e Finanças do Ministério 

da Aeronáutica a quantia de Cr$ 1.657.000.00 (hum milhão. seiscentos e cinqüenta e sete mil 

cruzeiros), em 29 de outubro de 1990. para as despesas da instalação do balizamento na 

residência particular; 

4) os equipamentos componentes do balizamento luminoso são 

removíveis e, portanto, no momento em que a residência particular do Senhor Preside~te da 

República deixar de ser residência oficial .. poderão ser removidos e reaproveitados em outro 

local; 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador MAGNO BACELAR 
Primeiro Secretário. em exercício 
Senado Federal 

5) a instalação do equipamento de sinalização luminosa foi contratada 

pelo Serviço Regional de Prot.eÇãoao VOo de Brasília. do Ministério da Aeronáutica. com a 

fuma Pista Livre Consultoria e Construções Ltda.. por carta-contrato fumada em 17 de 

dezembro de 1990; 

6) anexo, conforme solicitação, cópias dos comprovantes da liberação dos 

recursos, do pagamento à empresa executante e da carta-contrato. 

Atenciosamente. 

" ~~~ 
MARCOS COIMBRA 

Secretário-Geral da Presidência da República 
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o SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Agora, o Sr. Senador Relator 
Antonio Mariz vai fazer uma análise das diligências que foram cumpridas e, logo em 
seguida, então, a Presidência vai declarar concluída a fase de instrução probatória. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em relação às diligências aprovadas 
pela Comissão, há informar o seguinte: as contas telefÔnicas solicitadas por meio de 
Ofício nO PI05/92, ao Sr. Presidente da TELEBRAS foram enviadas e já estão à 
disposição das partes nos autos. 

Os inquéritos policiais solicitados ao Departamento de Polícia Federal 
não foram encaminhados à Comissão por impossibilidade material do envio do imenso 
volume de informações até aqui coletados. Entretanto, está este material inteiramente à 
disposição da acusação, que o solicitou, na defesa dos membros da Comissão, no 
Departamento de Polícia Federal, a qualquer momento. 

Isso se refere ii parte suplementar dos autos. Porque há uma parte que já 
foi incorporada ao acervo da CPI do PC . 

.As informações sobre a realização de obras na Casa da Dinda foram 
remetidas à Comissão, h~ poucos instantes, pela Casa Civil (documento que acabei de 
ler) serão juntadas aos autos e devidamente publicadas . 

.As informações prestadas pelo Ministério da Aeronáutica, Ofício nO 
308/1992, já foram juntadas aos autos e estão prontas para publicação. 
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As, informações solicitadas ao Presidente do Banco Central, Ofício nO 
PlOO9/92 e PIOO3/92, já foram juntadas aos autos com numeração própria eem apensos, 
tendo em vista tratar-se de documentos de caráter sigiloso. 

Foram publicadas, após juntados os originais aos autos, as informações 
prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça e Territórios, Oficio nO PIlO/92: . 

As, informações prestadas pelo Sr. Ministro da Fazenda em atendimento 
ao Oficio PI11!92 e Pll2/92, foram analisadas pela Comissão em reunião secreta, 
realizada, ontem, às 16h, estando apensadas aos autos, resguardado o sigilo fiscal devido. 

Foram juntadas aos autos as informações prestadas pelo Sr. Presidente do 
TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre as declarações de bens do candidato Fernando 
Collor e também a prestação de contas do PRN. Isso consta dos Oficios PU5 e PU9/92. 
As, solicitações estão aí contidas. 

Não foi respondido o Oficio PU8, encaminhado ao Governador Geraldo 
Bulhões, do Estado de Alagoas. Esse oficio, solicitava ao Governador Geraldo Bulhões, 
a remessa, se existente, no documento relativo à declaração de bens do então 
Governador Fernando Collor de Mello, no momento em que renunciou ao seu cargo 
para candidatar-se à Presidência da República. 

Existe ainda um requerimento de diligência da Defesa, mas condicionado 
à avaliação da Comissão. Creio que o Presidente da Comissão, Senador Elcio Alvares, 
submeterá à Comissão esse pedido de diligência, porque só se concretiza e se integra o 
pedido na hipótese de a Comissão não aceitar a perícIa que a D~esª junta na resposta 
do Presidente da República aos autos, relativa às obras de reforma realizadas na Casa da 
Dinda. Na hipótese de a Comissão aceitar a perícia, não desejar realizar uma nova 
perícia, estará sem objeto o requerimento de perícia. 

Então, cabe à Comissão decidir se aceita essa perícia ou se pretende 
realizar uma outra. Devem pronunciar-se a Comissão e, certamente, os patronos· da 
Acusação. 

o SR. EVANDRO LINS E SILVA - Toma a ser quase obrigatória a 
realização de uma perícia pela Comissão, ou a aceitação pura e simples de uma perícia 
feita sem audiência da parte contrária. De forma que posso informar à COmIssão o 
seguinte: pretendemos juntar com as nossas razões uma análise crítica pericial dessa 
perícia apresentada pela Defesa. De maneira que ficam os dois documentos para 
confronto da Comissão, tomando, portanto, desnecessária qualquer nova perícia. 

A Comissão avaliará o valor probante dos dois documentos e formará o 
seu juízo, não havendo necessidade, portanto, de retardar o processo com uma nova 
perícia que provavelmente se alongana e retardaria o julgamento quando este não é o 
objetivo da Comissão nem o desejo do País. . 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência esclarece, inclusive, 
que o assunto está sendo submetido à Comissão ... 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Antes de V. E:xa submeter à 
dehberação esta matéria, gostaria de propor tambem que a diligência consubstanciada 
no pedido endereçado ao Governador de Alagoas, Dr. Geraldo Bulhões, seja dispensada 
em virtude de a Comissão dispor de dois documentos que cobrem o período da renúncia 
do Governador de Alagoas. Já que temos a informação do Tnbunal Superior Eleitoral 
relativo à declaração de bens do candidato a governador, Fernando Collor de Mello, em 
1986, e a declaração de bens do candidato Fernando Collor de Mello à Presidência da 
República, em 1989. 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 7 1519 

. De forma CJ..ue esse segundo documento articulado ao primeiro cobre o 
período correspondente a renúncia. Parece-me que se toma, portanto, dispensável 
msistir com o Governador por este terceiro documento. 

O SR •. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A proposta da relatoria de 
desistência da diligência junto ao Governo do ,Estado de Alagoas está sendo submetida à 
discussão e, logo em seguida, à votação. (pausa) 
. Não havendo quem queria discutir, passa-se à votação. 

Os Srs. Senadores que estejam de acordo permaneçam sentados. (pausa ) 
Aprovado. 

. Em relação à perícia, conforme intervenção dos eminentes advogados dos 
denunciantes e tendo em vista que a Defesa fez juntada no tempo hábil de uma prova 
que é válida, porque foi um documento anexado, consideramos a peça. E se a Acusação 
tiver algum motivo relevante para contraditar a peça, que argua agora na fase das 
alegações finais. 

Esta Presidência declara estar concluída a fase de instrução probatória 
. ampla perante a Comissão Especial referida no item nO 2 do rito procedimental do 
processo e julgamento do Presidente da República, tendo sido tomados todos os 
depoimentos das testemunhas arroladas, tanto pela Acusação como pela Defesa, onde 
houve a possibilidade de intervenção processual ampla dos denunciantes e do 
denunciado. 

Quero ressaltar que neste instante a Presidência tomou conhecimento 
com relação à testemunha Marcílio Marques Moreira, e já foi exercitado o recurso hábil 
no prazo também legal que lhe foi determinado. 

Então, posso enfatizar que realmente já foram tomados todos os 
depoimentos das testemunhas que entendeu a Comissão de ouvir. Ressalvada a 
apreciação do recurso para o Ministro Sydney Sanches. 

Dando prosseguimento ao processo, esta Presidência abre agora o prazo 
de, no máximo, 15 dias aos denunciantes para o oferecimento das alega~ finais 
explícitas. Este prazo máximo igualmente será concedido nos termos do disposto no art. 
11, c:aput, da Lei nO 8.038, de 1990, ao denunciado, tão logo sejam recebidas e juntadas 
aos autos as alegações dos denunciantes. 

Indago dos eminentes Advogados dos denunciantes se já se consideram 
intimados, a partir de a~ora, do despacho da Presidência. (pausa) 

Se os emmentes Advogados dos denunciantes já se consideram intimados 
no prazo, em razão disso, abro vista para os Advogados dos denunciantes, dentro do 
prazo capitulado de 15 dias para oferecimento das alegações finais. 

Agradecendo a todos pela presença, declaro encerrada esta reunião 
administrativa. 

(Levanta-se a reunião às 14h46min.) 
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TRECHO DA ATA CIRCUNSTANCIADA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

CONSTITUíDA NOS TERMOS DO ART. 380, "B", DO REGIMEN

TO INTERNO, REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 1992, QUE 

SE REPUBLICA POR HAVER SAíDO COM INCORREÇÕES NO DIÂ

RIO DO CONGRESSO NACIONAL - SEÇÃO 11 - SENADO FEDE -

RAL COMO 6RGÃO JUDICIÁIRO, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1992 

PÁGINAS 1156 E SEGUINTES: 

~ SR. PRES~ENTE (Eleio Alvare~. Fazendo soar a campainha.) - Neste 
momento, retIra-se o Presldente Mauro BeneVIdes, e a Comissão agradece a sua 
honrosa presença. 

Neste momento, convoco a presença a esta sala do Sr. Najun Turner, que 
é o primeiro depoente da audiência de hoje. 

Vamos proceder ai!ora.à qualificacão do deooente. Nome completo? 

Turner. 

Brito, 5~3 

o SR. NAJUN ÃZZAR10 FIAro TUlÍNER - Najun Aizario Rato 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Estado civil? 
O SR. NAJUN AZZÁlUO FIATO TURNER - Casado. . 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Residência? Ga:hr,d ek... 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - São Paulo, Rua &aim\iRGo 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Profissão? 

O SR. NAJUN AZzARIO FIATO 'rtJRNER - Comércio. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Local onde exerce atualmenté? 
O SR. NAJUN AZzARIo FIATO TURNER - São Paulo, à Rua Ásia, 232. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - V .. Sa., por acaso, é parente, e em 
que grau, de alguma das partes, o Presidente Fernando Collor de Mello, principalmente, 
e se tem relação de amizade íntima ou inimizade capital com o denunciado? 

O SR. NAJUN AZzARIo FIATO TúRNER - Não, Senhor. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, o senhor vai 

prestar o compromisso perante esta Comissão, dizendo o seguinte: 
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TERMO DE COMPROMISSO 

o abaixo assinado .. IY.1.................. ?:.&..B./9 ......... . 
.. E.l:A.T.Q ........ 7..l!..R..N.G:./Z.. ......... ........... :~ ................. ~ ..... =. 

- _li ., ~ &..._0----
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00.00000.0000000000000000.000000.' Illl 

qualidade de testemunha arrolada nos autos proces~~ crime de 

responsabilidade que os Srs. Barbosa e Marcelo 

Laven~re Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 

Mello, Presidente da República Federativa 

DOS termos do art. 203 do Código de Processo 

lei, a dizer a verdade d~e souber ou for 
. é 1 . d . 'iU~@aLt-I!l4 • ã tenno avra o por num.. . ...................... , escnv . o 

se compromete, 

as penas da 

presente 
'IiI"""ur""" e vai assi-

nadó pelos Senhores Senadores Élcio Álvares e 
tivamente Presidente e Relator do processo. Em 

"''ll.HJIU'.'''''''' Mariz, respec-

2 

Relator da Com Elpedal 
Senador ADt6nio Mariz 
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(F]c]o 
depoente para ° que está disposto DO ân. 

"Fazer afirmação falsa ou 
perito, tradutor ou intérprete, e:w processo 
de reclusão de 1 a 3 anos e multa." 

Neste 
relação à testemun.h.a 

Não 
depoimento. 

Gostaria de 
exposição sobre os fatos ou 

--------------------
- Sim, senhor. 

pJvares) - Gostaria, ainda, de advertir o 
do Código de Processo Penal. 

Cc:;Jar à. verdade como testemunha, 
ou administrativo, dá pena 

se têm alguma contradita em 

passamos, então, a colher o 

fazer uma pequena 

- Não, gostaria de ser 

com a palavra o Senador 
processante, para dar inicio, 

Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Advogados, antes de :i.niciar as pergumas, eu gostaria. de fazer uma consulta à Comissão, 
à Presidência, aos advogados a necessidade ou :cão da leitura do depoimento do 
Sr. Najun J\zzário Aato Turner, na ,ccmsiderando que é intenção do 
Relator iniciar a inqui.zição com a pergunta a ID&,utenção ou não dos termos 
desse depoimepto na Policia FederaL 

E verdade que oonstam não s6 todos os documentos 
e relatórios da Comissão Parlamentar as ações atnbuídas ao 
Sr. PC Farias, como, mesmo os autos Federal. O relator poderia 
simplesmente indagar Sr. se COnlliTJITI2l o se'C! ãepoimento, independentemente 
da leitura desse dep~imen~o, na . "_ do C:Ollhecimento de todos os 
presentes. E penmtrr-me-la sugem, para as reuilloes segumtes deste processo, uma 
distnbuição prévia, especifica, de cada depoJÜcJlemà ltesterrnmhas subseqüentes que 
porventura já tivessem prestado na fo~se na Policia Federal, de 
tal modo a facilitar o acesso a os Senadores e aos Srs. 
advogados. Poderiam os, então, dispensar a 1e1:tu.l"a desse depoimento. É a questão que 
dirijo por intermédi.o Sr. Presidente da. Comissão aos lV!Iembros ~ue a intewam. 

(Ekio r-hl:'vares) - PresidêncIa consulta 
defesa e ac~acão para. saber a sua opinião a " ~ 

(Ekio 
a opor. E quanto aos advogados acusação?(Pa"ilSa) 
nobres Colegas da Comissão?(Pausa) não-1ej'liJl1ra 
conhecimento do depoente, apenas seria ratilicada 
próprio depoimento na Policia Federal. 

temos a opor. 
advogados de defesa nada têm 

têm· a opor. E os nossos 
depoimento, já que é de 

pela ciência que ele tem do 

Federal. 
- Depoimento prestado na Policia 
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Comissão ... ? (pausa) 
Acolhida~ então, a ."..,,,.,,.,,TV',C 

fazer a leitura, tomando ciência, 
conhecimento do inteiro teor. 

é autenticado ou não. 

Sugiro que 
da Comissão. Seria racional 

depoimento deve ter 
aos gabinetes dos Srs. v'w.CM;;j.'I.é,vJ 

fechados. Essa solicitação 
, . 

- Oaro. 

- AJguns dos Colegas da 

Mariz, no sentido de não 
se o depoente tem ou não 

- B'Clbido o depoimento~ ele dirá se 

- Exatamente. informar que 
circular entre os presentes. 

pela ordem. 
menos aos Membros 

informar que esse 
remetidos esses depounentos 

que os gabhietes estavam 
Covas. Mas não teremos 

problema nenhum. Vamos cc:nas Dara 
;; " todos os Srs. Senadores tenham 

conhecimento. 
Sr. 

da Comissão foi o que o senhor 
SR. "'"",,-,,,.oU,. 

dia 31 de agosto de 1992 e 
outubro de 1992. 

mercado de ativos. 

investimentos por conta de terceiros, em nome 
resposta, atua em nome 

se encontra em poder 

depoünento prestado no 
anexado no dia 10 de 

- momento o depoente 
"""~""·H'-",,", ré autêntico e é aquele a que se 
na Policia F edeTaI. 

Turner se S. sa 

os termos totais 

que organismo o 

no mercado de ouro, no 

costuma fazer 
terceiros? Nesse caso, se afirmativa a 

---- - ~----
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o SR. NAJUN AZZÁRlO FlATO TURNER - Opero sempre em meu 
nome particular e os meus investimentos são embasados em operações que tenho com o 
mercado, em geral com pessoas físicas ou jurídicas. Sobre essas operações, fa~o posições 
para poder ter uma certa rentabilidade e para ver se não tenho prejuízo tambem. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Certo. Isso pode ser entendido no 
sentido de que o senhor opera tamb~m em favor de terceiros. 

O SR. NAJl,~ AZZARIO FLATO TURNER - Não. Opero em meu 
próprio nome, só que faço operações com terceiros, tanto pessoas físicas como jurídicas, 
mas minhas posições são de plena e exclusiva responsabilidade minha. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor costuma operar no 
mercado de câmbio? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Não opero no mercado de 
câmbio. 

O SR. RELATOR (A!1tonio Mariz) - E do ouro? 
O SR. NAJUN AZZARIO FLATó TURl'a'ER - No de ouro opero muito, 

desde o começo de 1983. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor conhece o Sr. Paulo César 

Cavalcante Farias? 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Conheço sim, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Desde quando o conhece e em que 

condições o conheceu? 
. O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Conheci-o na cidade de 

Maceió, em julho de 1988, onde estava passando férias com minha família. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Teve contatos freqüentes com o Sr. 
PC Farias desde então? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TUR.'fQ:R - Desde o primeiro contato, 
pessoalmente, mais 4 ou 5 vezes tive contato físico com ele. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - De~ desse primeiro contato em 
Maceió, o senhor chegou a voltar à}luela cidade para rea' r algum negócio? 

O SR. NAJUN AZZARIO FLATO TURNER - Voltei à cidade de Maceió, 
a pedido dele, no mês de janeiro de 1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E chegou a fechar ou a articular 
alguma transação? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO ~~R - Não. Em janeiro de 1989, 
ele ligou para o escritório p~din90 que. eu fosse a Maceió pa~a ver algumas coisas, alguns 
investimentos. Lá em Maceló, tIve maIS contato com ele, fOl quando ele me apresentou 
ao Sr. Oáudio Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - E nessa OpOrtllnidaded'ã foi 
levantada a hipótese de que o senhor pudesse investir em ouro em nome do Sr. áudio 
Vieira ou de uma terceira pessoa? 

O SR. NAJUN AZZÁlUO FLATO TUR.NER - Em primeiro lugar, o Sr. 
Paulo Farias, quando apresentou-me Oáudio Vieira, falou-me que queria saber 
exatamente como funcionava o m~rcado de ouro no Brasil. Depois de uma conversa 
rápida, de aproximadamente uma hora, expliquei como são as operações, quais são os 

~ 
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riscos da operação e ai ele comentou gue o Sr: Oáudio Vieira pôderiã ter uma série de 
investidores numa posição do ouro. Aí falei: - bom, ele pode ser tome dor de ouro e eu 
posso tomar esse ouro emprestado, se ele quiser. Esse foi o motivo do encontro lá. Foi 
um encontro muito rápido, onde foi assim manifestado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor quer dizer que o Sr. PC 
Farias o fez deslocar-se de São }>aulo a Maceió apenas para esse primeiro contato, 
inicial, sem que nada de concreto tiyesse sido discutido nessa ocasião? 

O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TURNER - Foi discutido como se faz 
uma operação de ouro, como se faz a legislação de um contrato da compra de ouro, 
todo tipo operacional, não? Aí mostrei a vantagem e a desvantagem. 

Também nessa ocasião o Dr. Paulo César perguntou se era mais 
conveniente investir em ações ou no mercado de ouro. Aí manifestei que no mercado de 
ações não estou muito bem informado e é um mercado que não gosto muito. Então só 
dei informações sobre o mercado de ouro e apresentei o risco que o mercado do ouro 
pode apresentar. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - E o Sr. Oáudio Vieira, nessa ocasião 
em que o senhor se encontrava em Maceió, foi-lhe apresentado pelo Sr. Paulo César 
Farias? . 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TlJRl'.'ER - É, na reunião que tive com 
eles dois deu a parecer que o Dr. Qáudio Vieira era quem tinha os recursos e o Or. 
Paulo César Fanas era o intermediário entre eu e o Dr. Oáudio Vieira. 

Nessa reunião não ficou absolutamente nada concretado. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Bom, mas o fato é que desse 

primeiro entendimento surgiu a possibilidade de uma operação subseqüente. Foi a partir 
daí que o senhor chegou a contratar com o Sr. Oáudio Vieira ou com o Sr. PC Farias? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Os fatos aconteceram da 
seguinte forma, Sr. Senador, e nessa oportunidade mostrei também uma relação de 
como se faz um contrato de mútuo, qual é a taxa vigente no País, qual é a taxa de juros 
no exterior sobre empréstimo de ouro. Aí eles se sentiram bastante interessados na 
aplicação, mas não deu para eu entender que ia ser um negócio imediato. Eles me 
perguntaram quanto demoraria para fazer essa operação. Falei que simplesmente tendo 
a espécie, ou seja, o dinheiro, para comprar ouro, ou ele c?mpra ouro em outro lugar e 
me transfere os certificados, ou o ouro, ou me dá o dinherro e eu compro e estabeleço 
quantos quilos de ouro representa. Esse foi o contato. 

Depois, mais na frente, mais uns trinta a quarenta dias, recebi uma ligação 
em meu escritório, uma ligação muito rápida, aí foi o Dr. Cláudio Vieira~ que me 
perguntou como continuava o. mer~do de ouro. Aí ~u falei ~ue a situação n_o mercado 
continuava inalterada. E depOIS, malS na freme, se velO a realizar uma operaçao. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Na hora em que o senhor finalmente 
acertou e contratou a operação, isso foi reduzido a termo, o senhor tem um instrumento 
de contrato dessa operação? De que forma se processou esse contrato? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO ~'ER - No dia em que se realizou a 
operação do ouro, recebi um portador do Or. Oáu~io Vieira trazendo um _contrato, 
referindo-se à quantidade de cruzados novos que eu la receber. O contrato nao estava 
com todos os termos, como eu havia entre outros contratos anteriores, como se fazia 
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contrato de mútuo, mas, pelo montante da operação, aceitei da forma como estava 
rt'.-digido. Esse contrato foi entregue em meu escritório, na Rua Ásia, e logo depois de 
uma hora, a.proximadamente, é que esse chegaram às minhas mãos os recursos 
equivalentes para a compra do ouro. Eu não precisava, necessariamente, comprar esse 
ouro, porque quem toma o ouro em mútuo não vai realmente comprar para ficar na 
custódia, ele utiliza esse instrumento financeiro para diversas aplicações. Assim foi 
realizado. Depois de uma hora, mais ou menos, veio em meu escritório um portador, que 
eu já conhecia de outras épocas no Uruguai, trazendo uma certa quantidade,em 
espécie, de cruzados novos e aproximadamente 30 a 40 cheques de diversos bancos do 
Brasil. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Se bem entendi, V. S8 acaba de 
afirmar que recebeu um telefonema do Sr. Oáudio Vieira, informando que seria 
procurado por uma pessoa em nome dele, para que fosse firmado o contrato. Em 
seguida, o Sr. Bonifacino teria vindo do Uruguai trazendo, em espécie, os cruzados. Foi 
isso? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FlATO ~~ - Não me recordo se ele me 
telefonou dizendo que vinha dentro de uma hora, mas me recordo que ele me falou que 
um portador ia aparecer em meu escritório, porque o contrato de ouro ia ser feito por 
quantidade de cruzados novos que ia receber. Perguntei - não me lembro se eu 
perguntei para ele ou para o portador que trouxe o contrato -: "como vai ser a forma de 
eu receber os cruzados, via banco ou em espécie"? Aproximadamente uma hora depois, 
chegou o portador, um rapaz brasileiro - creio que veio da parte do Oáudio Vieira, não 
tenho certeza - que foi quem me trouxe o contrato. Depois de uma hora, apareceu um. 
portador que eu já conhecia do Uruguai, trazendo-me - ele mais uma pessoa - o 
equivalente a 140 quilos, aproximadamente em cruzados novos e outros 140, 145 quilos 
em diversos cheques do Brasil. . 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) -Sobre essa pessoa que o senhor já 
conhecia do Uruguai, o senhor pode declinar o seu nome? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FlATO TURNER - Sr. Bonifacino. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) • Essa entrega do dinheiro, essa 

transferência fisica do dinheiro a que V.S8 se refere foi feita em que circuntâncias? 
Havia $ido contratada alguma empresa especializada em transporte de dinheiro ou de 
Que forma? Tal soma deve constituir um grande volume fisico de cédulas. 
- O SR. NAJUN AZZÁRlO FIA TO TURNER - A forma 'jue eu operava - e 

opero - até 3 meses atrás, era sem transportadora de valores, só atraves de pessoa fisica. 
Naquele momento, quem me trouxe o dinheiro - eu me lembro - estava num carro. 
Perguntei para a pessoa se o carro era placa do Uruguai, para não chamar a atenÇão do 
escritório onde eu trabalho. Ele falou: "não, é placa do Brasil". Em duas malas tinha 
aproximadamente essa quantia equivalente a 140 quilos. Quero ressaltar que eu não 
opero com transportes de valores porque em várias ocasiões em que utilizei transportes 
de valores para retirar grandes quantidades de ouro nos bancos a serem trasladadas para 
o meu escntório, chamou a atenção de muita vizinhança. Então, prefiro o sigilo. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Quer dizer que, no caso, o transporte 
foi feito num automóvel comum e não em automóvel de uma transportadora de valores? 

O SR. NAJlJN AZZÁRlO FLATO TlJAALR - Exatamente, foi num carro 
comum. 
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. _ O SR. RELATOR CAnt~nio Mariz) : Considerand~ o ~a.nde montante da 
operaçao, o senhor assegurou algum tIpO de desaglO ao Sr. GáudlO Vierra em relação ao 
preço de aquisição de ouro nas váriSls operações que tivessem de realizar? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TIJR..~'ER - Justamente. Quando li o 
contrato, quando se estabelecia um deságio de 12% adiantado, achei o deságio um 
pouco grande para o momento, já que o juro, num contrato de mútuo, no Brasil, naquele 
momento, estava em tomo de 3,5% a 4% ao ano. Mas, como ele me havia prometido 
verbalmente que a liquidação do mútuo ia ser num período um pouco prolongado, e não 
de uma vez só, aceiteI o deságio. 

Agora, há uma diferença aí sobre a quantidade de cruzados novos que 
recebi na época que daria para comprar mais ou menos 284 kg de ouro. 

O SR. RELATOR CJ\ntonio Mariz) - Duzentos e oitenta e quatro? 
..• . O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TURNER D Mais ou menos 284 kg. Só 

que há uma diferença porque recebi uma parte em cheques, e a compensação desses 
cheques para tomarem-se reservas demorava aproximadamente 4 a 7 dias. E, naquele 
mome'nto, com a taxa de diferença que havia de ovemight, contabilizei a posição num 
peJiodoposterior, porque cheguei a comentar com ele que havia uma diferença de 6 ou 
7 kg na posição total. E, com o entendimento, já ficou acertada essa parte . 

... ···0 SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Isso sirrnca que o senhor chegou a 
adquirir 284 mais 6 ou 7 kg, ()u seja, ~90 ou 291 kg de ouro. 

. ... O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TURNER - Não; acho que me 
expressei mal. Eu não tinha obrigação de adquirir nenhuma quantidade de grama de 
ouro. Os cruzados recebidos representavam tanta quantidade de ouro; e pelas minhas 
contas era aproximadamente 284 kg. Mas pelas contas do Dr. Gáudio Vieira era um 
pouco superior. S6 que a diferença que havia era porque eu havia recebido a metade do 
pagamento em cheque, cuja compensação demora de 6 a 7 dias. E o preço, quando o 
cheq1J.e se toma reserva era diferente do preço do dia 26 de abril de 89. 

O SR. RELATOR (Antomo Mariz) - Sr. Najun, gostaria de esclarecer o 
que parece uma contradição no que o senhor acaba de afirmar: tenho em mãos uma 
cópia do recibo que o senhor teria dado ao Sr.GaÚdio Vieira nessa operação. O recibo 
está redigido assim - eu gostaria que o senhor confirmasse ou não a sua autenticidade -: 

"Recibo de pagamento. Najun Azzário Flato Turner declara ter 
recebido, nesta data, de Gáudio Francisco Vieira, através do Sr. Emílio 
Bonifacino, NCz$ 8.129.250,00 referentes à aquisição de 318 kg de ouro 
aluvionar, em barra, de teor 999/1000, conforme contrato celebrado entre 
as panes nesta data, 26 de abril de 1989. Declaro ainda não ter mais nada 
a reclamar em relação ao contrato supra-referido". 
Aqui, o senhor se refere a uma importância específica, em cruzados, e há 

uma quantidade também definida de 318 kg de ouro. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - O problema é que nesse 

rec~o já está ~cluso o ágio .que o Dr. qáudio Vieira ia ter por esse mútuo. Se são 284 
maIS 12%, dana pouco malS de 300 quilos; o que ele estabeleceu em 318. Justamente 
como falei anteriormente, havia pontos que não eram exatamente como deviam ser, mas 
pela quantidade de prazo que ia poder usufruir dessa quantia de dinheiro, representada 
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em ouro, aceitei. Mesmo assim, tive uma diferença com o Dr. Cláudio Vieira; no último 
depoimento. falou que estou devendo aproximadamente 16 kg de ouro, 15 kg de ouro, 
nas minhas contas eram 7 kg de ouro, já foi solucionado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.S8 se referiu a 12%. Isso seria o 
deságio justamente concedido ao Sr. Gáudio Vieira pela quantidade de ouro? 

O SR. NAJlJN AZZÁRlO FUTO TL'R"-'IR - Não sei se se chama 
deságio ou ágio; se é sobre 284 kg. ia pagar o equivalente a uns 30 kg de benefício, de 
ágio, de juro, de custo sobre essa operação. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O que corresponderia a 12% 
aproximadamente. , 

O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TUR.lIffiR - Não sei se é exatamente 
12%. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Além de Gáudio Vieira, o senhor 
costumava receber dinheiro de terçeiros para aplicar no mercado de ouro? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER. - Não entendi. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Além de Cláudio Vieira, o senhor 

costumava receber dinheiro de outras pessoas para esse mesmo tipo de operação, para 
operar no mercado de ouro ou no merçado financeiro? 

O SR. NAJUN AZZARIO FLATO TURNER. - Naquele período, 
aproximadamente seis meses atrás, fiz inúmeras operações de mútuo, tanto como pessoa 
física quanto como pessoa jurídica. Gostaria de deixar ressaltado que - de repente, esse 
é um tipo de operação a que os Srs. Senadores não estão habituados - esse contrato de 
mútuo que fiz com o Or. Gáudio Vieira, que representa 300 kg de ouro 
aproximadamente, queria ressaltar que no mercado financeiro entre São Paulo e Rio de 
Janeiro, neste momento, existem aproximadamente 250 mil quilos de mútuo entre 
pessoas físicas e jurídicas, e entre pessoas jurídicas entre si. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O ouro com o qual o senhor opera é 
todo ele ativo financeiro, nos termos da Lei nO 7.766, de 1989? Ou seja, é ouro sob o qual 
incide apenas a alíquota de 1 % a ot].110 de IOF? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO ~~R - Não sei qual é o número 
exato da lei, mas eu só opero com instituições fittanceiras ou "convenientes", ou com 
pessoa física que tenha adquirido ouro dentro do sistema financeiro. Eu atuo na minha 
pessoa física, porque, se tivesse que atuar no comércio de minérios, aí já é ouro fora do 
sistema financeiro e se toma mercadoria e tem outra legislação sobre isso. 

O SR. RELATOR (ANTO~'IO MARIZ) - O senhor reconhece ter assinado 
este recibo de 318 quilos de ouro para o Sr. Gáudio Vieira. não é mesmo? 

O SR. NAJ'UX AZZARIO FIATO TUR.~"ER - Assinei. Gostaria de ver 
para saber se é o mesmo. ':t 

O SR. RELATOR (~tonio Mariz) - Posso mostrar ao senhor. 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Sim. senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Eu perguntó, então: tendo assinado 

o recibo ao Sr. Gáudio Vieira, V. Sa. teria igualmente assinado um recibo do numerário 
do dinheiro recebido do Sr. Forcella? O Sr. Forcella seria a fonte desses cruzados 
trazidos pelo Sr. Bonifacino? Nesse instante, o senhor teria igualmente assinado um 
recibo para o Sr. ~orcella? 
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o SR. N~.AZZÁRlO FLATO ~ - Eu queria ~sclar~cer que, 
com. o ~r. Forcena, eu nao :ave. nenhum contato. O umco contato que tiVe fOI no meu 
escntóno. qua!1~o o Sr. Bonifac!;Do faJ.ou .que estava en~egando o dinheiro por pane do 
Sr. G~u~JO Vlerr!l' Ac~o 9ue nao assmel naquela 0c:aSl~O ••• Não tenho certeza absoluta 
se assmel ou se nao assmel um recibo para o Sr. Bonifacmo. 

SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Neste caso, não obstante numerário 
tão expressivo, valores tão elevados teriam :ficado sem comprovação de entrega. O Sr. 
Bonifacino não teria como comprovar que fez a entrega de valor equivalente a 318 
quilos de ouro. 

SR. NAJl.Jl' AZZ.WO FIATO TIJRJ',~R - O problema é que o 
portador que trouxe o contrato enviado pelo Dr. Gáudio Vieira, quando recebi o 
numerário, assinei o contrato e entre~ei para o portador do Gáudio Vieira. Não sei se 
ele era ponador do Cláudio Vierra ou se era portador ou companheiro do Sr. 
Bonifacino. A minha dívida ante Gáudio Vieira estava consumada. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O contrato de ouro. o senhor se 
referiu a· uma pessoa que o levou ao seu escritório. O senhor pode identificar essa 
pessoa, sabe quem é essa pessoa ? 

O SR. NAJl.JJ' AZlÁRIO FLATO 11JR,,~ - A pessoa que trouxe o 
contrato? Sei que era brasileiro, e a pessoa que estava também com o Sr. Bonifacino, 
não sei de que nacionalidade era. 

Quem eu conhecia bem era o Sr. Bonifacino, que fazia aproximadamente 
quatro anos que eu não tinha contato pessoal com ele. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor conservou uma cópia desse 
contrato assinado pelo Sr. Gáudio Vieira e trazido por esse portador desconhecido? 

O SR. NAJUN AZlÁRIO FLATO TUlL'iER - O contrato que eu assinei 
com o Gáudio Vieira, acho que assinei em duas vias, depois ele me mandou um xerox do 
oontrato, e eu tenho um ainda. Eu conservo o contrato. 

oontrato? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor conserva cópia desse 

O SR. NAJUN AZZÁlUO FLATO TURNER - Do contrato feito com o 
Cláudio Vieira. 

O SR. RELATOR (ANTONIO MAlUZ) - Sei. Mas obteve esse contrato no 
instante em que o assinou ou posteriormente? A cópia desse contrato foi conservada no 
momento em que recebeu o portador ou foi posteriormente? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO 1'URNER - Posteriormente. Acho que 
duas semanas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) Q Recebeu ao portador ou 
posteriormente? 

O SR. NAJUN AZlÁRIO FLATO TIJR.NER Q Não, posteriormente. Acho 
que duas semanas após, ele me mandou a cópia. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) G O senhor firmou, no 24° Cartório de 
Notas. de São Paulo, em 10 de julho deste ano, uma declaração relativa a contas de 
várias pessoas, providas por depósitos de V.Sa, Quem redigiu essa declaração? v.sa 
mesmo ou ela foi levada pof advogados ou representantes de outras pessoas? Como se 
deu esse episódio? 
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U SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TIJRl't'ER - Essa declaração, quando 
cheguei no canório, já estava pronta antes. Não sei se foi o tabelião ou o escrivão quem 
a redigiu. Não sei se foi o advogado, Dr. Gáudio Vieira, ou o tabelião. Eu não fui. 

A finalidade dessa declaração era a seguinte: dois ou três dias antes, o Dr. 
Cláudio Vieira me havia telefonado, dizendo que se sentia um pouco constrangido ante 
a minha pessoa, porque estava dando problema na conta com um depósito que havia 
feito para o resgate do ouro. Aí falei: Dr. 
Cláudio Vieira, não há nenhum problema. As operações que fiz com o senhor e a 
liquidação eu assumo, porque é justo eu assumir o que fiz. Agora, não posso 
responsabilizar-me por todos os depósitos feitos nas diferentes contas que ele me falava. 

Sei que depositei nas contas que ele me pediu, aproximadamente, em 
tomo de 300Kg de ouro equivalentes em cada momento a sua época. 

Agora, a declaração do cartório, quando cheguei, já estava pronta. 
Demorei aproximadamente cinco minutos. Eu a li e achava que a essência da declaração 
era simplesmente ele ter urna confirmação, por escrito, dos pagamentos que fiz para as 
contas que ele me indicava. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - V.Sa, então, não mantém 
integralmente o teor daquela declaração? V.Sa tem explicações a fazer com relação a 
todas ou a algumas daquelas contas enumeradas, que incluíam, ao que se sabe. contas de 
pessoas fictícias. segundo - parece - comprovado nos documentos da CPI do PC? 

O SR. NAJ1.TS AZZÁRlO FIATO TIJR''ER - O que mantenho é que 
depositei nas contas em que o Dr. Cláudio Vieira me mandou depositar. As vezes, ele 
colocava o nome, o número da conta. a agência, o banco e o nome do titular. O de que 
me lembro com freqüência é Ana Acioli. Em outras contas não aparecia o nome do 
titular. Parte de seus depósitos fiz com recursos meus e de terceiros, parte - eu trabalho 
muito com compensação e naquele momento eu utilizava muito -, corno era um negócio 
bastante discreto, operações que eu tinha com o DI. Paulo César Farias. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Isso quer dizer que muitos dos 
cheques que v.sa depositava nessas contas poderiam ter ongem em pagamentos feitos 
pelo Sr. Paulo César Farias? 

O SR. NAJlJN AZZÁRI O FIA TO TURNER - Eu não entendi a pergunta. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - v.sa disse que tinha nessa época 

transações também com o Sr. Paulo César Farias e que~ talvez, por compensação, nessas 
operações v.sa teria utilizado cheques do Sr. PC Farias para atender a requisições de 
depósitos do Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FlATO TIJR.~ - É. Eu fazia por 
compensação. Não sei se esses cheques eram do Sr. Paulo César Farias. Sei que, em 
muitas operações, ele, por intermédio de sua secretária, queria muito essa operação que 
utilizava um amigo meu do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Conceição. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Na compra de ouro, voltando, a 
moeda que lhe foi entregue, toda ela{!~i cruzado? Era a moeda brasileira da época? 

O SR. NAJUN AZLAKlO FLATO 'fU1L~'ER - No momento em que, 
naquele famoso dia 26 de abril, ~ moeda que me foi entregue foi aproximadamente o 
equivalente a 140Kg em moeda corrente nacional e aproximadamente a 240, em um 
total entre 25 e 40 cheques de diversos bancos do Brasil, tanto da praça de São Paulo, 
como de praças do sul do País, a maioria. 
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o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Esses chegues eram 
diferentes, quer dizer, não havia interesse na identificação desses 
chegues de origens diversas? 

O SR. NAJlJN !embrar 
totalmente, mas eram diversos cheques de diferentes pessoas. afu lfiaf se 
era uma só pessoa ou não. 

O SR: " (A.ntonio Mariz) - O senhor .pode precisar a época em 
qu.e c<?meçou a aplicar o dinherro na conta de ouro, e parnr de se deram os 
pnmerros resgates? V. Sa. já explicou que não tinha obrigação efetuar a compra 
Imediata do ouro propriamente dito, mas de referendá-lo aos valores O'J!ro. Em todo 
caso, quando começou a aplicar efetivamente na compra e começaram os 
resgates? 

O SR. NAJUN de 
gramas que fiquei devendo ao Sr. Qaúdio Vieira, os 
aproximadamente um mês e meio após a operação. Só que aí "''J.WUl''-'U 

ele começasse a sacar rapidamente, haveria maior deságio. 
'uma quantidade significativa. Lembro-me que, no ano de 
equivalente a uns quarenta e poucos quilos de ouro. Quero também '!J'~" ... ,c:.", 
que essa operação, os saques efetuados em 90/91, constam na U,",,'_'''-WL 

Renda, a renovar-se em 90 e 9l. 

O SR. REU TOR (A.ntonio Mariz) - Perdão, não a 
pane final de sua declaração. O sep,hor poderia repeti-la? 

O SR. 1\iAJ1Jl'\ AZZARJO FUTO n~~ER - Na circunstância 
que tive com ele no penodo de 90/91, constam da minha declaração 
Renda a renovar-se em 90/91-

O SR. REL4. TOR - Quem indicava a onde 
deveriam ser depositadas as importâncias, frutos resgates, e o nome 
quem indicava? 

OSR.N~ 
o Dr. Claúdio Vieira. Mesmo na operação que fiz com o Sr. 
exclusivamente com ele. Mesmo se viesse outra pessoa, por 
César Farias me pedisse um grama sobre essa operação não daria 
porque era uma operação exclusivamente com o Sr. àaúdio Vieira. 

O SR. RELATOR (A.ntonio Mariz) - Que quantidade o 
efetivar em termos de compra de ouro? Que quantidade de 
chegou efetivamente a adquIrir dessa operação? 

O SR. NAJUN Tll'RNER - Em função 
é difícil falar, porque sou uma pes~oa que sempre ope~ou . com baslante Oi\lfO. 

posso dizer exatament~ o que ope~el; por exemplo, na p~~rra ~e!ffianae 
representavam os quilos que haVIa feito com o Or. QauOlo V}erra. Se pega 
muito emprestado, não é para ficar numa posição, fica-se devedor ·.::::.oID essa 
posição se pode operar em diferentes mercados de opção, tais ~mo, taxas 
Se a informação, por exemplo, é uma semana depOIS, em doIS ou 
aproximadamente uns oitocentos quilos de ouro. 
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quílos de ouro; segundo eu, eram 6 a 7 Em entendimento que- tive, por carta, no 
correr dessas duas semanas, ele me exiglu o pagamemo em horas do saldo credor que 
ele tinha. Aí manifestei-me por outra cana em virtude daquela diferença desde o 
inicio da operação, eu tinha uma diferença de chegamos a um acordo de que 
o meu débito devia ser de 9 quilos. Eu, há duas semanas ou na semana retrasada, fiz a 
transferência de ... Deixei à disposição do . Gáudio 9 quilos de ouro na custódia 
fungível do Banco do Brasil, na Cidade seja, neste momento, o 
contrato com o Dr. Gáudio Vie:ira está nada nem ele me deve 
nada. 

O SR. RElATOR contrato que o senhor assinou 
alude à compra e venda de ouro. verdade, diz que não comprou o ouro, não 
efetivou a transação de aquisição do ouro. Neste caso, o senhor recebeu o dinhe:iro em 
mútuo, em empréstimo, ficando devedor em ouro, ou fez realmente um contrato de 
compra e venda de ouro seguido de ouro? 

O SR. NAJUN - Não, o contrato que eu 
tinha com ele é que eu fiquei devendo tanta de ouro. Não necessariamente, 
com o dinheiro que recebi, tinha obrigação de comprar ouro, senão fico numa posição a 
descoberto, isso tem responsabilidade min..ha e risco meu, porque naquele momento o 
ouro estava valendo 29,50, se não me lembro, se o ouro "seria pulado" a 31, quem ia 
se prejudicado é eu, porque estou mantendo uma posição em aberto. Só que eu, para 
casar a operação, que eu me lembre, eu comprei uma quantia grande de opções que 
venciam na terceira semana, na terceira sexta-feira mês de maio de 89; eu fiz uma 
posição muito violenta para esse penodo. Não somente pela operação dos 300 quilos de 
ouro que eu já estava devedor, senão ta.mbém com outras operações de risco que eu 
tinha naquele momento. 

O SR. RELATOR Policia Federal, o senhor 
d~clarou não haver feito, o senhor afLnnou não haver feito declaração de renda em 
89/90. Agora, o senhor afirma haver declarado o ouro. Houve a declaração? E o IOF 
correspondente a esse ouro teria recolhido? , 

O SR. NAJUN - E que as circunstâncias 
quando eu c~~~ei, depois do p~ei~,o depiQlimento que fiz na P?licia Federal em São 
Paulo, eu fui mnmado pela ReceIta Í"ed,erru a um prazo mas para apresentar a 
declaração de renda minha. E, no depoimento à Policia Federal em 
São Paulo, eu declarei que eu não a declaração renda porque eu 
tinha uma quantia. uma série grande para analisar. Com a 
intimação da Receita Federal para :fazer a declaração. eu fiz a declaração e sobre o 
atraso da declaração de imposto :s6 muIta de atraso, eu paguei 
aproximadamente setenta milhões c;:--IL?:eITos. e eu estou pagando um imposto de 
de mais ou menos um bilhão e trezentos de cruzeiros. 

Sobre o IOF, quero ,esdarecido que eu fui o primeiro, aqui no 
Brasil, que pagou IOF sobre a POS!'Ç210 \~;;~!o'~; illãD tÍIhlf)a antes do dia 15 de março. Eu 
paguei, naquele momento, minha uv."',",,'"'_ 

O SR. RELATOR - QuLnze de março de 90. 

í 
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o SR. NAJ1J AZZÁRlO FiATO 11.J"RJ'.'ER - Qufuze de março de 90. 
Naquele momento, 15 de março de 90, eu tinha uma posição em custódia nos Bancos de 
aproximadamente 60 quilos de ouro. E eu havia vendido na BMF, um dia antes do 
feriado bancário, aproximadamente 240 quilos de ouro. Com isso eu tive um prejuízo 
aproximadamente de 80 quilos a 90 quilos de ouro nessa posição. E eu volto a "recalcar" 
que fui o primeiro que pagou IOF sobre a posição que ele não tinha na custódia. Sobre a 
operação que eu estava devendo ouro ao Dr. Gaudio Vieir~ mesmo as pessoas que 
fizeram contrato de mútuo, até este momento, quase todo mundo entrou na Justiça 
falando que esse IOF não é constitucional e ainda não há jurisprudência sobre isso. 
Quem pode informar bem é a BMF, que o Departamento Jurídico dela determinou 
certas ações na Justiça.. Eu não entrei na Justiça, e sobre minha posição de ouro que eu 
tinha dia 15 de março, eu paguei IOF de aproximadamente, ao preço de hoje, 
aproximadamente, US200.000 de imposto de IOF. 

O SR. ANT01'il:O MARIZ - O senhor mantém escrita da compra e venda 
de ouro e do depósito das importâncias fruto dos negócios com o Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. NA.JlJN AZZÁRIO FIATO TUR.'ffiR - Por escrito, eu não tenho. 
Eu tinha uma escrita informal que, se necessário, fazendo uma boa busca, eu posso 
analisá-la, talvez com algumas pequenas diferenças. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Eu gostaria apenas de uma 
especificação da declaração de V. sa em relação ao íOF no dia 15 de março. Nesse dia, 
logo após as me.didas do Plano Collor 1, que obri~aram o recolhimento de IOF, V. sa se 
refere à sua posição, mas não especificamente a essa operação. Essa operação com 
Gáudio Vieira estaria contida no conjunto das suas posições1 O senhor recolheu esse 
IOF também relativo ao ouro adquirido de G6udio Vieira? Há alguma relação direta 
entre determinada operação e o recolhimento ou é um recolhimento conjunto global 
que o senhor ter: 3. feito? 

O SR. NAJUN AZZÁRIo FIATO TUR~~ - O recolhimento que fiz é 
um conjupto global de minha posição de ouro ante instituições financeiras. Por exemplo, 
se eu tivesse comprado OUTO há um mês atrás, se eu tivesse retirado da custódia, depois, 
quando fosse ingressar novamente na custódia com esse ouro, teria que apresentar a 
nota. A nota, se for de antes do dia 15 de março<ce 1990, teria que vir acompanhada do 
DARF da arrecadação. Logo, o imposto que eu paguei é sobre minha poSlçãO global, 
sobre a posição de mútuo, minha posi~o de devedor de ouro. Consultei vários junstas, e 
a própria BMF não estabelece quem e o devedor do IOF. Então, m.es.mo bancos do tipo 
do Cltibank têm grandes discussões na Justiça sobre is.so. Falando da minha posião 
global, não quero dizer que nessa posição global esteja incluído () ouro que eu estava 
devendo para o Dr. Qáudio Vieira naquele momento. Sobre meu ativo financeiro 
daquele momento, digo que paguei o IOF, porque, ~enão, não poderia transferir essa 
operação, uma vez que, geralmente, eu não durmo com posiçõe~,; minhas posições são 
muito rápidas. S6 que, naquele dia, foi súbito, foi um mal momento e me pegou com 
uma posição para quebrar. 

O SR. RELATOR (Antc!rUo l'"fariz) - O senhor manteve também negócios 
com ° Sr. Paulo César Farias? De que tipo, em ÇàS~ :úirmativo? 
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o SR. NAJIJN AZZÁRJO nATO TUR.:'''ER - Mantive vários negócios 
com Dr. Paulo Farias na tomada de cruzeiros. Eu tomava emprestado dele, e ele, às 
vezes, aplicava comigo. Em algumas operações individuais, ele perguntava posições de 
índices futuros; fazíamos um tipo de sociedade informal. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quando V.S8 tomava empréstimos 
do Sr. Paulo César Farias, de que forma isso se operava, já que, ao que parece, o Sr. 
Paulo César Farias não tem empresa financeira. De que forma se davam essas 
op-erações? 

O SR. NAJITN AZZÁRIO FIATO ~'ER - Nossas operações com ele 
eram completamente informais, já que existe, fora o mercado financeiro, o mercado 
informal de cruzados, tanto de doadores como de tomadores. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Como eram enviadas a V. S8 as 
ordens de resgate dadas pelo Sr. Cláudio VIeira? As ordens do Sr. Gáudio Vieira, para 
depósitos ou para resgate de ouro, como eram dadas? Por escrito? Por telefonemas? De 
que forma? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TUR.."''ER - As ordens que eu recebia 
de Gáudio Vieira para liquidação dos cruzados novos em cruzeiros eram, em noventa e 
nove por cento, feitas por escrito, já que o contrato rezava. Em algumas ocasiões, ele me 
telefonava, muito raras vezes. E, em outras vezes eram trazidas por outros portadores 
que vinham acompanhados do formulário determinando tantos cruzeiros para resgatar. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. S8 tem o registro dessas ordens? 
O SR. NAJUN AZiÁRIO FIATO TURNER - Muitas dessas ordens, como 

eu trabalho num mercado por compensação, geralmente quem faziam eram terceiras 
pessoas, e não voltavam para mim. As que eu fiz ou mandei fazer, que voltavam à minha 
pessoa, depois de certo período, eu rasguei, já que o Or. Gáudio Vieira, quando uma 
ordem chegava a ser atrasada, ou não era feita - que eu me lembre, em duas ou três 
ocasiões - telefonava dizendo que tal depósito não havia chegado no momento devido. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.S8 conhece a empresa Alfa 
Trading, de Montevidéu? , 

O SR NAJUN AZZARlO FIATO TUR~ - Não entendi. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - V.S8 conhece a empresa Alfa 

Trading? 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO ~'ER - A empresa Alfa Trading eu 

conheci no mesmo momento em que o Or. Gáudio Vieira expôs aqui na CPl. Não 
conhecia a Alfa Trading. 

O SR. RELATOR (~tonio Mariz) - E o Sr. Ricardo Forcella? 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TIJIUiER - Com o Ricardo Forcella eu 

não tenho intimidade. Só o conheci porque é uma pessoa muito conhecida na cidade de 
Montividéu onde, no período de 75 a 80, ele operou também bastante na Bolsa de 
Valores. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O Senhor Ricardo Forcella teria 
. recebido ordens para transferir esse numerário para V.S8.? Tem conhecimento disso? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não tenho conhecimento 
disso. Só através de jornais ou por divulgação de outros meios de imprensa. 
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o SR: RElATOR. (Antomó Mariz) - Sabe V. S8. diZer se é comp.m, no 
Uruguai, serem efetuadas operações nas bases em que realizou o Sr. Gáudio Vieira, no 
montante de 5 milhões de dólares? . 

O SR. NAJUN AZZÁR10 FIATO TURNER - Declarei no depoimento na 
Polícia Federal que empréstimos dessa índole não são muito comuns, mas eu não sabia 
do término do contrato e até por intermédio da imprensa, vi que os avalistas eram 
pessoas de grande porte econômico e que, alguma divergência do contrato ia ser 
executado no Brasil. Acho que não há nada de anormal nesse tipo de contrato, com esse 
tipo de avalistas. Agora. simplesmente chegar ao Uruguai e tomar 100 mil dólares, é 
impossível. Depende que tipo de avalista tem na operação. Só que eu também nessa 
pane, penso que contratos desse tipo deve haver centenas nas declarações de 
lIDpostoS de brasileiros, pessoas jurídicas e físicas. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O senhor teve algum contato com a 
Senhora Rose, secretária do Senhor PC Farias, em São Paulo, durante esse processo 
todo? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TUR~"ER - Fazia bastante contatos 
por telefone e, às vezes, pessoalmente. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Esses contatos tinham relação com a 
transação com o Sr. Gáudio Vieira 7 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TUR~'ER - Não especificamente para 
falar sobre Gáudio Vieira, eu pedia para ela me fazer diversos pagamentos quando eu 
tinha cruzeiros para receber dele. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Isso significa que V. S8. utilizava-se 
dos serviços de bolding para essas operações de resgate com o Sr. Gáudio Vieira? 

O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TUR1I\ffiR - Eu me utilizei de muitos 
depósitos que eles fizeram para mim nesse tipo de operação e também me utilizei de 
Jorge Luís Conceição e de algumas outras pessoas. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O Senhor PC Farias alguma vez 
determinou que o senhor fizesse depósitos para a Senhora Ana Acioli ou mencionou ter 
adquirido parte do ouro que era de propriedade do Senhor Gáudio Vieira? 

O SR. NAJUN AZZARlO FIATO TUR1I\ffiR - Do Senhor Paulo César 
Farias nunca recebi nenhum tipo de ordem. A única coisa sobre o negócio do ouro com 
o Gáudio Vieira foi a tranferência que ele me mandou fazer equivelente a 6 ou 7 quilos 
de ouro, para o Senhor Paulo César Farias baixar na conta que eu mantinha com o 
Senhor Gáudio Vieira. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O Sr. Gáudio Vieira lhe outorgou 
procura~o alguma vez? O SI. Gáudio Vieira lhe deu procuração, em alguma 
oporturudade, para qualquer tipo de transação? Em relação à Alfa Trading. ele chegou 
a lhe dar procuração para algum relacionamento com essa empresa para efetuar 
saques ou pagamentos? 

O SR NAJUN AZZÁRIO FLATO 11.JRl\~ - Não, como volto a dizer, no 
momento em que V.Er assinalou, a imprensa fez um depoimento que não daria sentido 
falar da Alfa Trading. Nem quando Bonifacino me trouxe recursos em meu escritório, 
ele me falou que era de parte de Gáudio Vieira e não da Alfa Trading. 
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satisfeito. 

ficou estabele2d~~u~~~~~~ ~!:~ ~a;.'7':I~:t:':" 
Senadores. 

Comunico aos membros da Comisdo ~ __ ..., flUi'" PJ!'I! • 
perguntas, pela ordem, os Srs. Senadores Iram SaríM, NeIIoe c..tro) Valmir 
Campelo, Ronan Tito, Gerson Camata e Mário Covas. 

A lista continua em aberto para mais algum Senador que queira Ie 
inscrever. 

Neste momento, consulto à acusação se as perguntas já estão formuladas? 
Desejo, também, alertar o seguinte: .é evidente que alguma pergunta, às vezes, fica· 
dependendo de uma complementação e tanto os Senadores como os advogados, se 
dúvida houver na resposta do depoente, têm direito de fazer uma repergunta que 
complementaria. 

Então. pela ordem também. depois de inquirido o depoente pelos 
advogados de acusação, de defesa e parlamentares, é dado o direito ao interpelante no 
sentido de saber se a pergunta foi respondida por inteiro. 

Consulto os nobres advogados de acusação se as perguntas já estão 
formuladas? (Pausa) Então, solicitaria que as perguntas fossem encaminhadas ao nobre 
Relator. Senador Antonio Mariz, juiz processante, para que sejam formuladas, em nome 
da acusação. 

Neste momento é dada a palavra à acusação que, por intermédio do 
Relator, Senador Antonio Mariz, formularã as suas perguntas. 

Está sendo levantada WDa questão ~lo Relator, Senador Antonio Mariz, 
que, aliás, complementa a nossa reunilo inicial. E feita a pergunta se os Senadores 
querem interpelar em primeiro lugar, porque tenho a impressão, principalmente os 
nobres colegas que integram esta COmissão, que formulada as pe~tas pela acusação e 
defesa, ficaria muito mais fácil para os Senadores. Mas, como a Comissão é soberana e 
foi argilida uma preliminar pelo Relator, Senador Antonio Mariz, submeto à discussão 
dos Srs. Senadores se seria mais importante perguntarmos em primeiro lugar e, logo em 
seguida, ser deferida a palavra aos advogados de acusação e defesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senado José Paulo Bisol. 
O SR. JOSE PAULO BISOL - A ordem processual é no sentido de que os 

juízes perguntam e, logo em seguida, a acusação e a defesa. Acredito que devemos 
seguir esse rito, que é o utilizado em todos os processos penais. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Acolhida a preliminar, OI 
Senadores têm direito a formular perguntas, em primeiro lugar; logo em seguida seri 
dada a palavra aos advogados de acusação e, finalmente, à defesa. 

Então, neste momento, pergunto ao nobre Senador Iram Saraiva se u 
suas perguntasjá estão formuladas? 

O SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, já encaminhamos ao ilustre 
Relator e IOlicitariamos e S.Exa. leia. 

O a mENTE (Elcio Alvares) - Continua com a palavra o juiz 
proctuute. s.ftador Antonio Mariz. 
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quê? 

processo, na '''-'1'-'''"'''''''"" 

- Estas são as questões encaminhadas 
T1Il...rner: 

ou processado criminalmente? Em caso afirmativo, por 

- Estou respondendo a um 
contrabatí.do de ouro. 

teve cassado de operar em 
no Brasil ou no . 

- V.Sa. já foi suspenso, proibido ou 
mercadorias ou no mercado de 

e aqui no 

como 

que ele era 
pagamento. 
devido tempo. 

exterior não fui cassado 

sa chegou a ter problemas com o 
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Brasil? 

desde o ano de 1971; mas, no período de 
Montevidéu, Uruguai. 

O SR. 
permanência no Brasil? 

O SR. 
Brasil é de estrangeiro 

O SR. ~.&r"'
desde sua chegada ao Brasil? 

(A.ntomo é a 

recebi nenhuma 
incriminação. Se 
outra forma. 

o senhor está no 

"''''!'Ul'l.-,U'l.-J,O no Brasil 
"-!'",,,,,,,"'''' de 

natureza sua 

pemanência no 

o senhor exerceu 

O cheguei no Brasil. 
comecei, na cidade de Porto Alegre, trabalhando com -\!JlID camiriliáo caçamba que havia 
co~prado. Depois~ comprei ~ mais dois, trê~, e ~ empreitada p~a ~m~ eS?,ada q~e 
fazIam em Porto Alegre, a treemay. Depms, malS adIante, em Idas a cldade de Sao 
Paulo, comecei a entrar em contato com pessoas ligadas à numismática, e foi por 
intermédio dessas pessoas que me entrosei no mercado brasileiro. 

Em 1982, quando a bolsa de mercado de São Pado começou a funcionar 
com o mercado de comecei a atuar nesse mercado. 

O SR (i\ntonio Ma.riz) - Pode precisar quantas operações 
com ouro o senhor realizou no ano 19921 

O ~ L."'1JÔi.JtJ.idades operações. 
Foram muitas. Praticamente, quando estou em São dificilmenle de operar 
um dia no mercado de amo. 

O - E nüs anüs e 

um número incalculável. Justamente, por esse 
de Renda, porque as operações ... Pedi as segundas 
muito demorado para encontrá-las. 

O SR. rUL..JlC .... ~ 
O SR. 

- Também uma infinidade, 
estava no Impostü 

nas corretoras e foi 

operações? 
üperações de 

dinheiro que faço geralmeme são operações realizadas quando 
tendência sobre uma posição. Se você está devendo ouro, você 

deseja encontrar 
em diferentes tipos 

a diferença 
variáveis "'e 

de arbitragem. Por exemplo, há opções de compra ou 
de taxas sobre rentabilidade. Há uma gama 
dependendo da de cada momemo. 

O SR. (Antonio 
precedidas da internação de moeda brasileira, \via 

dessas opera9ões foram 
ou'i:ro paIS, antes da 

r-

@f\ 
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aquisição de ouro em bolsa. O que quer perguntar o Senador é quantas dessas 
operações re.alizadas por V. Sa. teriam também sido precedidas da internação de moeda 
brasileira, via Uruguai ou via outro país? Que outras operações teriam tido corno origem 
cruzados vindos do Uruguai ou vindo de outro país? 

O SR. NAJUN AZZÁRlO FIATO TlTR1'I~ - O mercado é muito diverso. 
Há muitas operações em que se traz cruzados novos, naquela época, o cruzeiro depois 
de 90. A infinidade de cruzeiros que existe no mercado, sobretudo no mercado informal, 
é astronômica; nas fronteiras, por exemplo, na Cidade de Foz do Iguaçu, numa segunda
feira, depois de um feriado é incalculável; acho que deve ser equivalente a 20, 30 milhões 
de dólares. Então, há diferentes tipos de negócio, justamente na legislação não estava 
muito claro. A massa de cruzados é enorme e, justamente, notadamente, há que 
lamentar é que agora, há aproximadamente um mês atrás, ou três semanas atrás, o 
Banco Central soltou urna nova circular em que a internação de cruzeiros tem que ser 
via-banco, para deixar mais transparente a operação. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A pergunta seguinte que creio já está 
respondida, é sobre se o senhor conhece o Sr. Gáudio Francisco VieIra, Sr. Ricardo 
Forcella etc. 

O SR. IRAM SARAIVA - Prejudicado. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Creio, também, Senador Iram 

Saraiva que a questão seguinte estaria prejudicada. Vou lê-la de qualquer forma. Como, 
quando e por quem foi efetuado o contato com o senhor para a aquisição de ouro em 
bolsa de mercadorias no Brasil? Quanto o senhor cobrou por tais serviços? O senhor 
recebeu o pagamento por seus serviços? Que quantidade adquiriu? Como foram obtidos 
os recursos para tal aquisição? COmo lhe foram transfendos os recursos para essa 
aquisição? Foi pago o IOF sobre o ouro adquirido? O senhor ainda opera no mercado 
de ouro? . 

Creio que estaria igualmente prejuc.1icada ou talvez V. ~ desejasse 
manter a pergunta sobre ~~gament9 por seus serviços. 

O SR. NAJUN AZZAlUO FUro TUR.NER. • Sobre os pagamentos do 
serviço, não existem, porque é uma operação do..mútuo, estou pagando um ágio, juro 
sobre um negócio que. estou tomando emprestado, ou seja - para dar mais clareza à 
resposta -, é o mesmo que você tomar um milhão de cruzeiros emprestados para um 
banco e não pagar pela prestação do seu serviço, você está pagando um juro sobre esse 
dinheiro tomado, a mesma coisa acontece na aplicação do ouro. 

O SR. IRAM SARAIVA - A quanto montaria o valor a que ele se refere? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Creio que esta questão já foi 

respondida, eleva-se ao valor equivalente a 290 quilos ~e ouro, se não me engano. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TIJ1tNER - Sobre isso, o que fiquei 

devendo, naquele momento, foi aproximadamente 274 quilos de ouro, mas o juro que eu 
ia pagar para ele fitou em tomo de 308, aliás, uma conta minha dava 310, 309 quilos, ou 
seja, ele teve um lucro nessa operação, um lucro liquido de aproximadamente 30 quilos, 
29 quilos de ouro. 

O SR. - Tudo isso? 

j J. . 
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. O SR. NAJUN ~ZÁRJo FIATO TUR.~R - Exato. seria s~bre o juro. 
Agora. te na que descontar esse JUro sobre o que ele está pagando sobre o dmheiro que 
to~ou emprestado. Isso é um problema dele. Sobre a operação que fez comigo, tem um 
lucro líquido. Agora, se ele paga juro ou não paga juro, o problema é dele. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor tinha conhecimento acerca 
da . origem dos recursos que lhe foram destinados para a aquisição de ouro, solicitada 
pelo Sr. Gáudio Francisco Vieira: , 

O SR. NAJUN AZZARJO FIATO TUR."·"tER- Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tinha conhecimento da existência do 

contrato de abertura de crédito entre o Sr. Gáudio Francisco Vieira e a Alfa Trading? 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TIJR"'~R- Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor alguma vez ... Eu deixo de 

fazer algumas perguntas que me parecem prejudicadas, dentro desse mesmo quesito. 
O senhor alguma vez recebeu memorandos escritos do Sr. Gáudio 

Francisco Vieira, determinando-lhe fazer remessas de importâncias para ele? Tais 
remessas foram efetuadas? O senhor recebeu al~ memorando do SI. Gáudio 
Francisco Vieira determinando-lh~ que fizesse depósItos de importâncias em dinheiro? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO ~rrut - Sim. 
Esse memorando se refere à data ... 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Exato. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER- ''Dia 7 de novembro de 92, 

preciso pagar 100 milhões para a conta de fulano tal e tal ... " Isso seria o tipo de 
memorando que eu recebia. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Há aqui uma questão que envolve o 
conhecimento de pessoas, algumas pessoas já foram referidas pelo Relator, mas como 
acréscimo eu lerei a questão toda. 

O senhor conhece Carlos Alberto da Nóbrega, José Carlos Bonfim, Flávio 
Maurício Ramos, Jurandir Castro Menezes, Rosalinda Cristina Menezes, Manoel 
Dantas Araújo, Jorge Luiz Conceição, Rosimar Francisca de Almeida? Essa pergunta, 
até aqui, já foi feita a v.sa. Eu prossigo com nomes novos acrescentados pelo Senador 
Iram Saraiva. v.sa conhece Ana Maria Acioli ou Ana Gomes ou Maria Gomes? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER- Se conheço pessoalmente? 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ou por ligações. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não. Não conheço 

pessoalmente. Conheço ... 
O SR. IRAM SARAIY A - De alguma forma. ~ 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TIJRNER- A única forma que conheço 

ela é por esses memorandos que o Gáudio Vieira, nas contas, às vezes botava o nome 
dela. Depois, mais tarde, eu soube através da imprensa que Ana Acioli era secretária do 
Presidente da República. -

O SR. IRAM SARAIVA - Mas existe algum documento que o senhor 
conheça? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER- Não entendi. 
O SR. IRAM SARAIVA - Existe algum documento que prova o 

conhecimento? 
, 
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o SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Se há algum documento em que Q 

senhor teve relações com ela? 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER- Não. Não conheço ela 

pessoalmente. Nunca falei por telefone. A única forma que eu conheço ela é através da 
unprensa e desses memorandos, onde me mandaram depositar dinheiro para a conta. 

O SR. IRAM SARAIVA - Esses são os documentos. Os memorando são os 
documentos. 

O SR. NAJUN AZZÁ.RIO FLATO TURNER- Em tese seria esse 
documento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Com todo o respeito, eu gostaria de 
pedir ao Senador Irarn Saraiva que fizéssemos um esforço para ficar nas questões 
escritas, mas creio que, em todo o caso, foram oportunas as intervenções de V.E,xS. 

PrOSSIgo. 
E quanto ao Sr. José Nehring. da Brasilps Garden, o senhor o conhece? 

Teve transações diretas com ele, em função do contrato? 
O SR. N~ AZZÁRIO FIATO TURJ~ER- Eu não o conheço. Eu só o 

conheço através da imprensa. O que posso falar é que nesses memorandos, donde o Dr. 
Qáudio Vieira mandava depositar, às vezes, vinha o número de contas sem o nome do 
titular. Assim, de cabeça, não posso lembrar se estava escrito Nehring. Essa informação 
só tive através da imprensa. 

. O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Há questões que foram já feitas, 
acrescento apenas a pergunta: o senhor sabia qual a destinação desse dinheiro? Tinha o 
controle da destinação? Sabia para,que o dinheiro estava sendo ... ? 

O SR. NAJUN AZZARJO FIATO TURNER- Não. Nunca fui informado, 
nem era motivo meu de saber para que era destinado esse dinheiro. A única coisa que 
posso acrescentar é o seguinte: quando eu conheci, no período 88, Dr. Paulo César 
Farias, ele me chegou a comentar que ele foi tesoureiro da campanha do Governador de 
Alagoas. Só, assim, a título informativo. Quando eu tive encontro na TRATORAL, com 
Paulo César Farias e Or. Oáudio Vieira, nunca se me falou ou não me recordo que 
tenham falado a que titulo são esses investimentos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Como era feita a prestação de contas 
entre v.sa e o Sr. Oáudio Francisco Vieira, com respeito ao ouro adquirido e utilizado? 

O SR. NAJUN AZZÁRIo FIATO TURNER- Eu partia de um ensaio 
inicial de tantos quilos; à medida que ele ia mandando esses memorandos sobre quanto 
tinha que pagar eu ia descontando simplesmente do crédito que ele tinha, assim, a minha 
pessoa. Por isso talvez notem essa diferença, tem essa diferença de quilos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - As questões seguintes me parecem 
respondidas, mas ainda há pontos novos. 

Alguma transferência em dinheiro foi efetuada ao Sr. aáudio Francisco 
Vieira, desde 30 de julho de 1992, dia em que ele prestou depoimento na CPI destinada a 
apurar irregularidades ape>ntadas pelo Sr. Pedro Collor de Mello? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER- Não. Eu não tive mais 
contato com ele. O único contato, último que tive com ele, foi através de carta, onde ele 
me exigia o pagamento de 16 quilos de ouro, com ele. 
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O SR RELATOR (Antonio Mariz) - V. Sa. parece ter afirmado aqui que 
fez o acerto de contas com ele e teria, então, transferido a diferença. 

O SR. NAJUN AZZÁJÚO FlATO 1'URJ'I~ - A direrença eu transferi em 
ouro, há aproximadamente uma semana atrás. O único contato que tive com ele foi 
através de uma cana que ele enviou para uma terceira pessoa, exigindo-me o saldo total 
do contrato. Ele foi até um pouco brusco, porque me intimou a, em 48 horas, transferir 
ou dar em pagamento 16 quilos de ouro, ou 18-quilos, não me lembro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Sa. teria transferido, então, o 
equivalente a 7 quilos de ouro? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não. Numa outra carta que 
escrevi à mão e entreguei para o intermediário, eu pedia que por favor fizessem um 
acordo no sentido de que, por haver começado o contrato com uma diferença de quilo, 
eu não achava justo pagar os 16 ou 17 quilos de ouro, sendo que, na minha conta, era 6 
ou 7 quilos. Pedi que fizessem um aCOrdo: eu queria fazer por 9 quilos para dar por 
resolvido esse problema. E, posteriormente, concoradaram e fiz a transferência. Eu 

tinha a posição de ouro. Fiz uma entrega no Banco do Brasil - creio que dia 27 ou 28 de 
outubro último - de 9 quilos de ouro. Fiz uma carta transferindo essa posição para a 
posição do Sr. Cláudio Vieifé .. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Admitindo que o senhor não tenha 
utilizado imediatamente os recursos recebidos do Sr. Cláudio Vieira na aquisição de 
ouro, como o senhor o teria aplicado? Aplicou. inclusive, no mercado futuro? Já que 
esse dinheiro não foi utilizado para aquisição imediata de ouro. teria sido aplicado em 
mercado futuro de ouro ou em outras aplicações dessa natureza? 

O SR. NAJ1J~ AZZÁR10 FIATO ~-:ER - Apliquei em diversos 
mercados. Mas, para manter essa posição boa que tinha perante ele, fiquei numa 
posição comprada em opções de ouro, que vencia na terceira sexta-feira do mês de maio 
de 1989. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Sa. tem registro no Banco Central 
para atuar como intermediário na compra de ouro? 

O SR. NAJUN AZZÁJUO FIATO TURNER - Não preciso de autorização 
do Banco Central como pessoa física. A pessoa jurídica, "Comércio e Minérios", tem atos 
declaratórios, desde 1983, emitido pela Receita Federal para comprar ouro em estado 
natural nas diversas regiões do país. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Bom, aqui concluem-se as questões 
do Senador Iram Saraiva. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Com a palavra, neste momento, o 
Senador Nelson Carneiro para discorrer a respeito das suas perguntas. 

O SR. NELSON CARNEIRO - A minha pergunta é apenas uma. Vou ler 
um a um os nomes das outras testemunhas, para que o depoente esclareça se 
participaram ou não desse entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Um momento, com todo respeito 
ao Senador Nelson Carneiro, pediria que a leitura fosse feita pelo nobre Relator. 
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Mariz) ~ Bom, a questão é se essas pessoas 
que foram, em algum momento das investigações, depoentes participaram das 
negociações: Sandra Fernandes. 

por jornal. 

Santos, ex-presidente da CErv.rE? 

Pereira? 

Neto? 

- Não conheço. 
- Francisco Enberto Freire França. 

- Não conheço. Conheço só 

- Luiz Octávio da Motta Veiga? 
- Não conheço. 

Sr. Ozires Silva? 
- Não conheço. 

Sr. Eduardo Modiano? 
- Não conheço. 

- O Sr. Amnio Carlos Alves dos 

- Não conheço. 
Sr. Bernardo Cabral? 

- Não conheço. 
Sr. Jorge Bornhausen? 

- Não conheço. 
Sr. Célio Borja? 

- Não conheço. 
Sr. Marcilio Marques Moreira? 

- Não conheço. 
Sr. Reinhold Stephanes? 

- Não conheço. 
o O Sr. Renato Jorge Sarti? 

- Não conheço. 
- O Deputado Paulo Octávio Alves 

- Não conheço. 
- O Sr. Luiz Estevão de Oliveira 

- Não conheço. 
o O Sr. José Roberto Nehring César? 

- Não conheço. 
(Eleio - O próximo interpelante é o 

Senador Valmir Campelo, que já está com as perguntas formuladas. As perguntas do 
Senador Valmir encontram-se com o Relator, que as fará neste instante. 

- Passo a formular as perguntas do 
Senador Valmir Campelo. 

V.S8 ja pode nos informar quanto sobrou em quilos de ouro do 
empréstimo do Uruguai após a Cêlmparuba e1eitora}? perguanta é se V.Sa. sabe, 
terminada a campanha eleitoral 1989, Senhor Presidente da República, quantos 
quilos de ouro ainda restavam em ~ua mão. 
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estrutura de declaração Sa. afirmou: a) recebeu de Gáudio Vieira, 
Emmo aos 26/04/89, a quantia de 8.129.250 cruzeiros; b) que o montante 

foi p2Ia a compra de 318 quilos de ouro, conforme contrato de compra e venda 
de oum e outras afirmativa não é verdadeira. Houve compra? 

AZZÁRIO - Se quiser ele pode fazer a 
não entendi bem. 

(Antonio Mariz) - Vou repetir. Nas suas declarações 
recebeu de Cláudio Vieira, via Emílio Bonifacino, no dia 26 de 

a quantia de 8. 129. 250 cruzeiros; 2) que o montante foi usado para a 
de ouro, conforme contrato de compra e venda de ouro e outras 

:::JnT"illativa não é verdadeira. Houve ,..",."",,,,,,,..,, 
AZZÁRIO - Volto a ressaltar, como falei 

Mariz),.. Acrescento ainda: explicar 
os termos exatos contrato com Gáudio Vieira, que parece ser uma 

'eIT!. InOVOS .cruzados com yinculação à taxa de ouro. 
AZZARIO FLATO - Volto a ressaltar o que falei 

anteriormente: a operação que eu fiz com Cláudio Vieira, a finalidade do contrato era a 
de eu mantinha uma posição devedora de tantos quilos de ouro. Sobre os cruzados 
que eu recebi momento, não tinha por que comprar o ouro. Essa posição a 
descoberto eu mantinha é absolutamente por conta e risco da minha operação. 

eu não vou. tomar ou.ro em mútuo para deixar custodiado na BM&F por 
d.iferei.T~es razões. Ninguém toma ouro emprestado para fazer diversos tipos de 
arbitragem. é simplesmente consultar a todo o mercado dos bancos e operadores e 
vão dernonstrru como é essa operação. Volto a ressaltar que esse mútuo que fiz com 
Cláudio representa menos de 0,5%; ou seja, 0,5 por mil de todo o mútuo que 
e~dste ne mercado de ouro entre São Paulo e Rio de Janeiro. 

(Antonio Mariz) - Insistindo·nos termos da pergunta, só 
a Fesposta de V. Sa., não houve, efetivamente compra de ouro. Teria 

aplicação em cruzados novos com vinculação à taxa de ouro? Seria essa, 
2. ,Q'jJ;êr2.c..âo? invés de e venda de ouro? 

êCD SR, ~ Não senhor. Eu fiquei 
Vieira 318 quilos de ouro. Se eu comprei naquele dia ou não 

risco meu. Se no dia 3 de maio o ouro valia 40 cruzeiros, o Gáudio 
fruar para ele "olha, toma cruzados novos com a taxa de juro". Eu fiquei 

ww.',,,,"",,'U em ouro. Sobre esse ouro, eu paguei um juro para ter rentabilidade 

(Antonio Mariz) D Nq depoime?to de V.Sa., ainda.na 
dedaração, V.Sa. afirma que o ouro ficou depOSItado com o Sr. NaJun 

co:']Íorme dispostos nos arts. 1.265 e seguintes do Códi~o Civil. É verdadeira a 
ou na realidade, Jlplicação em Cruzados Novos. 

AZZARlO FlATO - Não entendi a pergunta. 
(Antonio Mariz) - Aqui, o Senador Mário Covas refere

V.Sa fez em cartório. Ele está baseando essas questões na sua 
em cartório. Então, ele diz: "Na escritura de declaração, v.sa afirmou 
depositado com o Sr. Najun Turner",.. isto é, ficou deposi~ado com v.se 
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mesmo -, "conforme disposto no art. 1.265 e seguintes do Código Civil". E verdadeira a 
afirmativa ou houve, na realidade, ~plicação em Cruzados Novos? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - A pergunta me confundiu. 
O que quero explicar é bem claro: fiquei devendo quantidade de ouro. Só que não vou 
ficar com a posição para guardar em banco, vou operar com essa posição. Fiquei 
dev,~ndo ouro para ele. Se o ouro estourar, se a onça for a mil e o mercado estourar ao 
dobro, eu estava devendo ouro; não estava devendo Cruzados N ovos ou, 
posteriormente, Cruzeiros. A minha posição é absolutamente ouro. Ele me deu tantos 
Cruzeiros que equivaliam, naquele momento, a tantos quilos de ouro. Como ele me deu 
uma parte com diversos cheques, e esses cheques demoravam certos dias para ser 
reserva e o preço do ouro mudou, tomou-se outra quantidade de ouro. :Minha posição é 
devedor de ouro. Sobre essa declaração, que não me lembro bem se está escrito esse 
negócio de leis, a declaração que fiz em cartório simplesmente era para reafirmar a 
confirmação e qualquer imprevisto da operação que fiz com Cláudio Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O que deseja re~strar o Senador 
Mário Covas é a contradição entre a declaração apresentada em cartorio e a afirmação 
feita no depoimento. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TUR.NER - Volto a falar: na escritura 
do cartório que foi feita, não foi feita por mim. Essa declaração já estava pronta. Essa 
declaração era simplesmente para demonstrar ao público tal e tal operação com 
Cláudio Vieira. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Referindo-se ainda à escritura de 
declaração, a terceira pergunta do Senador Mário Covas : v.sa afirma na declaração 
que o SI. Cláudio Vieira tinha opção de venda pela cotação da Bolsa qe Futuros - BMF -
, que foram revendidos 301,03679 kg, sobrando 16,96321 kg de ouro. E impressionante a 
memória das partes, comenta o Senador Mário Covas. Sem qualquer contabilidade, sem 
a guarda dos sucessivos depósitos e sem a guarda dos pedidos de remessa, como levar 
e~se c~lcu~o à precisão da quinta casa decimal? Como pôde v.sa chegar a esse número 
tao mmuclOSO '7 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Volto a falar que essa 
declaração não foi produzida por mim. Sobre esse número, tem que perguntar para a 
pessoa que o fez. Se fez é porque sacou de algum memorando que o Dr. Cláudio Vieira 
entregou para a pessoa. Nas minhas operações, não sou tão perfeito como essa carta 
tende a declarar. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - v.sa fez constar ainda nessa 
declaração, e continuo com as indagações do Senador Mário Covas - que depositou o 
resultado das vendas em 20 contas indicadas pelo Sr. Cláudio Vierra; que fez os 
depósitos diretamente por prepostos ou por contas por ele administradas, entre as quais 
citou vários fantasmas. AdminIStrou ou teve como prepostos contas de fantasmas? Essa 
é a pergunta. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TUR.NER - Eu volto a falar: no 
depoimento que dei a Polícia Federal, esclareci bem amplamente sobre esse tipo de 
escritura que fiz no cartório. Quando o Dr. Cláudio Vieira pediu-me para confirmar de 

~~ 
~ 
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forma legal a operação que fiz, eu perguntei a ele como é que eu poderia confirmar se 
não sabia a totalidade, não tinha administração sobre as contas que ele me indicava. Ele 
falou-me que a totalidade correspondia, aproximadamente, aos quilos que eu devolvi a 
ele em cruzados novos e, no momento, em cruzeiros. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Finalmente, diz o nobre Senador 
Mário Covas, V. sa, ainda na declaração, disse que o Sr. Cláudio Vieira não teve 
participação na comercialização do o~ro. Quem deveria, em cada instante, isto é, no 
Plano Collor, ou no momento da venda, responder pelo recolhimento do IOF? Essa é a 
pergunta. 

o SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Sobre o recolhimento de 
IOF, isso já foi esclarecido anteriormente. Volto a afirmar o que falei naquele momento: 
sobre a venda de ouro era problema exclusivamente meu. Ele me falava, por exemplo: 
"No dia 6 de novembro, preciso que você deposite Cr$ 100 milhões." No dia 5 de 
novembro, vamos supor que a cotação BMF estava em Cr$ 100 mil ou Cr$ 100 milhões o 
quilo; então, vai corresponder a um quilo de ouro. Sobre o IOF, volto a dizer que 
declarei e paguei os impostos da posição global que eu tinha de ouro custodiado nas 
bolsas e em posição de custódia pessoal. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Houve quitação final dos nove quilos 
de ouro, afirmou V. sa nesse depoimento. Houve efetivamente a quitação ou a quitação 
foi feita mediante depósito no Banco do Brasil? 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, a Mesa faz uma 
ligeira interrupção e depois retomará aos seus trabalhos. Logo em seguida, o Senador 
Antonio Mariz voltará a formular as perguntas. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, enquanto há uma pequena 
interrupção, porque o depoente não está em condições de continuar ou sofre um breve 
interregno, queria levantar uma questão de ordem para esclarecer, não só aos membros 
desta Comissão mas também à imprensa, que quando nós todos dissemos aqui que não 
havíamos recebido as declarações do Sr. Najun Tumer, e V. Er nos disse que mandou 
entregar na sexta-feira, possivelmente os gabinetes estavam fechados. 

Quando o Senador Gerson Camata perguntou ao funcionário porque não 
entregou no dele, que não fechou, ele disse que foi lá às 18:30 horas; é possível que 
tenha ido ao meu as 20 horas, e, às 20 horas, o meu gabinete~ na sexta-feira, estava 
fechado. 

É muito bom que isso fi}lue claro, porque não sei de nenhum senador que 
fecha o seu gabinete nas sexta-feiras. E possível que o senador não esteja aqui, e por isso 
é bom que se esclareça que não foi entregue na sexta-feira, e quando se perguntou por 
que não entregou no gabinete do Sen'ldor Gerson Camata, que estava aberto, ele disse: 
Nós chegamos lá às 18:30 horas. As 18:30 horas, verdadeiramente, os gabinetes 
costumam se fechar. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Esclarecendo ao nobre Senador Ronan Tito, e 
obviamente todos os Srs. Senado=-es são diligentes e zelosos no comparecimento, há uma 
rubrica do 2645, acredito que seja o de V. Er, dando como recebido. 

O SR. RONAN TITO - Não estou dizendo que é o meu. V.Er disse que 
não foi entregue, porque o gabinete estava fechado. Agora, quando perguntaram ao 
funcionário: "Que horas você foi ao meu gabinete"? Ele respondeu: "As 18h30min". Às 
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'18h3Omin normalmente são fechados todos os gabinetes. Senão fica parecendo que nós, 
às sextas-feiras, trancamos nossos gabinetes e vamos embora. Não é nada disso. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência, então,' acolhe a 
intervenção do Senador Ronan Tito, que faz esses esclarecimentos. Toma suas as 
palavras do Senador Ronan Tito. 

Evidentemente, houve uma diligência. Estávamos até preocupados, em 
virtude da solicitação do eminente Senador Mário Covas. 

Feita a ressalva do Senador Ronan Tito, que acolho prazerosamente, 
vamos recomendar, inclusive à nossa Assessoria, que, ao entregar essas declarações, o 
faça no horário de funcionamento normal dos gabinetes. Anotado. . 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Declaro reaberta a audiência e 
retomo a palavra ao Senador Antonio. Mariz. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Prossigo na leitura das perguntas do 
Senador Mário Covas. 

V.Sa afirmou ter havido quitação final dos 9Kg de ouro. Houve 
efetivamente quitação ou esta foi feita conforme depósito no Banco do Brasil? Se 
afirmativo, por que esse critério nã9 foi usado sempre? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIA TO TURNER - O problema é o seguinte: 
em virtude dos acontecimentos havidos, o comércio que eu tinha com o Dr. Cláudio 
Vieira não está muito claro. 

Ele me disse que receberia os cruzeiros. Não tinha nenhum problema. 
Talvez para mim fosse muito mais fácil dar os cruzeiros do que fazer a transferência do 
ouro no Banco do Brasil, já que isso acarreta um certo risco no transporte da mercadoria 
para o Banco. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Isso significa que foi feito um 
depósito em cruzeiros no Banco do Brasil? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não. O que precisou o Dr. 
Cláudio Vieira foi, num prazo de 48 horas, a devolução de 16 ou 17 quilos, não me 
recordo do que está na carta. 

Se ele me exigisse em cruzeiros, eu também deveria entrar com uma carta 
dizendo fazer um acordo, em outros termos, de quantidade de cruzeiros. 

Para mim, seria mais fácil se ele me exigisse cruzeiros, porque isso 
acarretaria menos risco. 

Nessa operação, já que tive que deslocar de um certo lugar até o Banco 
do Brasil a quantia de 9 quilos de ouro. Uma vez lá depositado retirei pessoalmente os 
certificados e, depois de haver confirmado que o Sr. Claúdio Vieira não tem nada mais a 
reclamar da operação, fiz uma carta ao Banco do Brasil fazendo a transferência da 
titularidade desses 9 quilos de ouro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quem foi o intermediário da 
negociação entre V. sa e o Sr. Claúçlio Vieira? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Ele me mandou uma carta 
que fui pegar no escritório do advogado do representante do Dr. Claúdio Vieira em São 
Paulo, Dr. Delmano. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Bonifacino trouxe o equivalente 
a cerca de 140 quilos de ouro em dinheiro e o restante em ~9 ou 40 cheques. São 
afirmações de V. sa. De quem eram esses cheques? Quem os enntIU? 
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o SR. NAJUN AZZARIO FLÁTO TURNER - Na verdade, ;não posso 
recordar se eram da mesma pessoa. Eram diversos cheques de diferentes lugares do 
Brasil. A maioria era do Rio Grande do Sul. Não sei como fizeram a conversão em 
cruzeiros. Existe um mercado de cruzeiros no Uruguai. Se alguém vai ao Uruguai e diz 
que precisa de 10 milhões de cruzeiros na cidade de Manaus, pode-se confirmar que vai 
ter os cruzeiros lá. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. sa não se recorda de nenhum 
nome de emitentes dos cheques? , 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Não. Nem recordo e nem 
prestei atenção. O que interessa é que o cheque não volta. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quem forneceu a V. sa a minuta da 
escritura de declaração feita ao Cartório de São Paulo? Foi o advogado Sidney 
Apocalipse? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - A declaração da escritura 
do Cartório em São Paulo, quando cheguei, já estava pronta. Quem estava antes de mim 
era o Dr. Apocalipse, que conheci naquele momento, e o escrivão - funcionário do 
Cartório. Quero apontar que conheci o Dr. Apocalipse naquele momento, e depois ele 
me ligou dizendo que a declaração que tinha de fazer estava pronta e que podia ir ao 
cartório. ComenteI que só poderia ir depois que terminasse o mercado, ou seja, 
geralmente às 13h. Aí falou que estaria na porta e que era um rapaz magro, alto, e eu 
falei como era. F oi aí que nos conhecemos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente declarou haver feito o 
resgate de ouro, e aqui há uma intervenção do Relator, nas quantias aproximadas de 45 
quilos em 1989, 100 quilos em 1990,45 em 1991, o que dá um total de 190 quilos de ouro. 

Indago, então, como explica a aparente contradição entre essa assertiva e 
o que consta do seu depoimento na Polícia Federal, quando teria informado que 
somente doze meses depois do contrato feito em 1989 é que os resgates teriam 
começado. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Simplesmente na minha 
declaração de 1989 não mencionei essa quantia de ouro, justamente por esse motivo. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Nesse caso, o restante, a diferença 
entre os 190 quilos de ouro e os 318 quilos presumidos teriam sido resgatados em 1992. 

O SR. NAJUN AZZÁliIO FIATO TURNER - Que me lembre, no período 
de 1989, foram resgatados quarenta e poucos quilos; em 1990 foram resgatados mais 
cento e poucos quilos; em 1991 mais cento e poucos quilos, terminando dia 31 de 
dezembro de 1991 devendo eu para Qaúdio Vieira aproximadamente 53 quilos de ouro. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Concluídas as perguntas do Senador 
Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Quem passa a argüir agora o 
depoente é o Senador Gérson Camata. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Questão do Senador Gerson 
Camata: "O SI. Cláudio Vieira em seu depoimento à CPI do caso PC apresentou uma 
declaração do senhor, lavrada e registrada em cartório, na qual o senhor reconhecia por 
escrito transações em nome de Flávio Maurício Ramos, José Carlos Bonfim, Jurandir 
Castro Meneses e outros fantasmas. A declaração foi assinada pelo senhor de livre e 
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espontânea vontade? O senhor já conhecia anteriormente esses nomes? O senhor 
confirmou a declaração em seu degoimento à Polícia Federal? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Sobre a declaração, venho 
ressaltar que quando cheguei ao cartório já estava pronta. A finalidade dessa declaração 
era a de mostrar a um escrivão público como foi feita a operação. 

Sobre as contas, queria explicar que depositei, e voltei a contactar com 
Cláudio Vieira, que eu não posso ser responsabilizado pela totalidade de 
aproximadamente 300 quilos de ouro, depositados nos memoriais que o Dr. Gáudio 
Vieira me fazia. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Há uma segunda questão do Senador 
Gerson Camata sobre a conversão de ouro brasileiro em ouro uruguaio, por via 
supostamente fraudulenta, e a indagação sobre esse tipo de operação. 

Com todo o respeito pelo Senador Gerson Camata, a Relataria vai 
indeferir a pergunta, por não lhe parecer pertinente aos objetivos da Comissão. É 
matéria que poderá ser objeto de investigação posterior. 

O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Eldo Alvares) - Pela ordem, com a palavra o 

Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA - Sr. Relator, eu me permito discordü., de 
V.Exa., porque temos acompanhado pelos jornais brasileiros, pela televisão brasileira, 
que anualmente 40 toneladas de ouro brasileiro viram ouro uruguaio. 

Há poucos dias vi no Globo Repórter o Presidente do Banco Central do 
Uruguai sendo inquirido por um repórter brasileiro, e o repórter brasileiro perguntou 
onde estão as minas de ouro do Uruguai. Ele falou assim: "São secretas." 

Então acredito que esse mercado serve muito, ou deve ter servido, a essas 
operações todas. 

A minha pergunta, saber se ele tem conhecimento de que existem essas 
transações que transformam o ouro brasileiro em uruguaio, como essas operações são 
feitas e se ele conhece alguém que pratica essa operação ilegal. 

O SR. PRESIDENTE (Eldo Alvares) - Senador Gerson Camata, a 
Presidência vai esclarecer a V.Er, com todo o respeito, conforme já o fez o. nobre 
Relator Antonio Mariz, que esse fato não está mencionado nem na peça acusatória e 
nem na defesa. Então entendeu a Relatoria, dentro da melhor norma processual, que 
somente seriam admitidas perguntas pertinentes aos pontos que foram tocados tanto na 
peça exordial como na peça contestatória. 

Então, com o devido respeito, a Presidencia mantém a posição do 
Relator. 

Agora quem pergunta é o Senador Francisco Rollemberg. 
Com a palavra o nobre Relator Senador Antonio Mariz. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas encaminhadas pelo 

Senador Francisco Rollemberg ao senhor depoente. 
"Como fazia o controle contábil, se não havia qualqu~r escrituração dos 

depósitos do Sr. Gáudio Vieira?" 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Tenho uma forma muito 

particular de fazer minha contabilidade, V.Er. pode verificar com todas as corretoras 

SENADO FEDERAL ~ 

\ .. ;;:ii:'·i~~~J:! ~~===~ 



1552 Sábado 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

com que opero normalmente desde o ano de 1983. Passo de uma posição de de-iec.)r de 
tantos quilos para certa pessoa, certa corretora e, no outro dia, posteriormente, quando 
vou liquidando, vou dando baixa. Então é muito simples. , 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A segunda pergunta que S.E.Jc3 fez: 
"V.Sa. não fez inclusão na sua declaração de renda dos 300 quilos de ouro nos anos-base 
de 89, 90 e 91." . 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Já afirmei, fiz na declaração 
dos anos-base de 90 e 91. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - "Dispõe V.Sa das ordens de 
pagamento do Sr. Cláudio Vieira?" . 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Parte dos documentos sobre os 
pagamentos, sobre as ordens de pagamento, como foram feitas por uma terceira pessoa, 
acho que eu fiz, ou mandei fazer por pessoas indicadas por mim e entregues a mim, 
depois de um certo período, eu cancelo elas, rasgo. , 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Ultima indagação do Senador 
Francisco Rollemberg. Sabe V. sa d9s fantasmas? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Acho que essa pergunta 
deve perguntar aos bancos. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Bem, encerrada a inquirição por 
parte dos eminentes membros da Comissão Especial, a Presidência vai conceder a 
palavra agora, pela ordem, à Acusação e à Defesa. Antes, da mesma maneira que 
fizemos a saudação aos eminentes colegas que aqui integram a Acusação e a Defesa, 
também fazemos o registro da presença do Dr. Sérgio Sérvulo da Costa, integrando, 
então, a Banca de Acusação. Os cumprimentos da Presidência e também a nossa 
saudação inicial, que agora estendo ao Dr. Sérgio Sérvulo da Costa. 

Com a palavra, portanto, os eminentes advogados de Acusação, que já 
encaminharam as perguntas ao Relator Antonio Mariz, a quem concedo a palavra. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas da Acusação 
encaminhadas pelo Ministro Evandro Lins e Silva, pelo Dr. Sérgio Sérvulo da Costa e 
pelo Dr. Marcelo Lavenere Machado. 

"O Depoente, para justificar cheques de fantasmas na conta de Ana Maria 
Gomes Acioli, alega que cobrava dívida de'Paulo César Farias sempre que Gáudio 
Vieira solicitava um resgate de ouro. Pergunta-se: A suposta dívida de Paulo César 
Farias era paga por Rosinete Melanias com cheques de fantasmas?" 

:É a primeira.J~ergunta. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Em primeiro lugar, às 

vezes, quando eu solicitava os pagamentos por intermédio da secretária 40 Sr. Paulo 
César Farias, não era necessanamente por dívida qye ele tinha comigo. As vezes, eu 
estava sem posição de cruzeiros e eu tomava emprestádo dele cruzeiros. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A acusação não se sente satisfeita 
com a resposta. Eu vou repetir a pergunta para que fique bem clara. 

"O Depoente, para justificar cheques de fantasmas na conta de Ana Maria 
Gomes Acioli, alega que cobrava dívida de Paulo César Farias sempre que Cláudio 
Vieira solicitava um resgate de ouro." 
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A pergunta: fiA suposta dívida de Paulo C--ésar Farias era paga por 
Rosinete Melanias com cheques de fantasmas?" 

Esse ponto é essencial. Se os cheques de Rosinete coincidem com as 
assinaturas de fantasmas, se eram pagas essas dívidas com cheques de fantasmas. 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Quando eu solicitava 
pagamento sobre operações do memorando que Cláudio Vieira pedia, eu pedia a 
Rosinete para fazer certo pagamento. Eu não pedia para ela me dizer com que cheques 
estava depositando nessas contas. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Portanto, V. sa não tinha acesso aos 
instrumentos de depósitos que, porventura, ela utilizasse. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não, eu, muito 
simplesmente, pedia para ela: deposita x cruzados, vou ficar devendo tantos cruzados, ou 
tenho tantos cruzeiros a receber. Se ela pagava com cheques dessas pessoas, eu não 
tenho conhecimento. Talvez sim, talvez não, isso não ... 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Qual era o valor da dívida de PC 
Farias com o Depoente, com v.sa?, 

O SR. NAJUN AZZAR)O FIATO TURNER - A dívida que eu mantinha 
com PC Farias era muito limitada. As vezes eu estava devendo para ele cruzeiros, às 
vezes ele me estava devendo cruzeiros. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V.Sa pode precisar ao menos a média 
dessas transações, o valor médio de§sas transações? , 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - As vezes eu tinha crédito 
para receber o equivalente, na época, a 50 a 70 quilos de ouro; às vezes, eu estava 
devendo 40, 50 quilos de ouro. No final das contas, eu não acertei bem as contas, porque 
não tive oportunidade de falar, mas ainda há um crédito de minha parte para receber. 

O SR. RELATOR (AlJtonio Mariz) - A dívida estava documentada? 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Não, simplesmente oral, 

sem nenhum instrumento escrito. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A pergunta se completava com um 

adendo, em caso afirmativo ... 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TIJRNER - Como? 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A pergunta, apenas para registrar a per~ta 
completa, estava com o adendo. Em caso afirmativo, pode apresentar documento. Mas 
o senhor já respondeu essa parte. 

O depoente diz ter aplicado o dinheiro recebido no ovemight, 
mencionando os bancos em que fez essa aplicação. Pergunta-se: pode apresentar prova 
dessas aplicações? E qual foi o valor ~plicado? 

O SR. NAJUN AZZARIO FIA TO TURNER - O valor aplicado, e 
estritamente sobre essa operação, posso fazer um desmembramento e aplicar. Não se 
pode esquecer que naquele tempo se aplicav~ em ~dos ao portador. Justamente P?r 
esse motivo, no ano de 1989, eu não declarel essa diferença no Imposto de Renda, Já 
que, quando um faz o resgate do fundo ao portador naquele momento, estava 
descontado o Imposto de Renda. 

O SR. RElATOR (A.vtonio Mariz) - E Quanto ao valor? 

\_1 
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o SR. NAJUN AZZARIO FIATÓ TURNER - Os valores são diversos, 
nas mais diversas quantidades. 

SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O total o senhor não dispõe? A 
acusação pergunta qual o valor dessas aplicações, o valor global dessas aplicações. 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Ele recebeu o dinherro? Quando ele 
diz ter recebido o dinheiro do SI. Bonifacino, desse uruguaio, ele disse que aplicou o 
dinheiro imediatamente no ovemight. Essa é a pergunta: se ele tem documento. 

SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Um momento, por favor. O 
depoente responde por intermédio do Senador Antonio Mariz. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A pergunta é essa que V.Sa. acaboL 
de ouvir: se tem documento da aplicação que ele diz ter feito logo apos o recebimento 
do numerário trazido do Uruguai gelo Sr. Bonifacino. 

SR. NAJUN AZiÁRIO FIATO TURNER - Só para esclarecer, quando 
eu fazia aplicações, muitas vezes eu fazia em meu nome e muitas vezes fazia no fundo ao 
portador. Em meu depoimento na Polícia Federal eu manifestei em que bancos eu 
depositei o dinheiro. Se o senhor ler o meu depoimento na Polícia Federal, vai constatar 
os bancos em que eu depositei o dinheiro. 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Eu quero saber dele quanto é que ele 
depositou; se ele depositou a importância integral do que recebeu naquele dia. Foi o 
total expresso? 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Retorno a palavra ao Relator 
Antonio Mariz, para encaminhar a pergunta em virtude da reiteração da acusação. 

O SR. EVARISTO DE MORAIS FILHO - Eu gostaria de esclarecer qual é 
o objetivo da pergunta. V.Exa. me desculpe. 

O SR. PRESIDENTE (ElelO Alvares) - Fica a critério do Relator Antonio 
Mariz julgar se a pergunta foi ou não foi respondida. 

SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Pergunto à testemunha se pretende 
acrescentar algo à reiteração, nos pontos que parecem relevantes para a acusação? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não tenho problema em 
voltar a afirmar que parte desses recursos e parte de outros recursos que eu tinha 
naquele momento eu depositei em diversos bancos. Algumas vezes foi em meu nome 
pessoal, outras vezes foi no fundo ao portador. 

SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente declarou que não tem 
recibo dos depósitos. Portanto, não tem provas dos depósitos feitos. Pergunta-se: ele 
trabalha sempre assim, sem provas, ou se apenas nesta operação é que agiu dessa 
forma? 

SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Eu trabalho sempre dessa 
forma, como nessa operação que fiz com Gáudio Vieira. Podem confirmar com diversos 
bancos e corretoras, quando, em várias ocasiões, deixo até documentos e folhas em 
branco assinadas para facilitar as operações. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Em que período fez os depósitos na 
conta de Ana Accioli? 

SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Exatamente, pelo nome, 
não posso me lembrar, não posso precisar exatamente. Sei que a grande maioria foi no 
período de 90 e 91. 

. O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Há documentação registrando as 
transferências recíprocas de dinheiro no relacionamento financeiro entre o depoente e o 
SI. PC Farias? Se há documentos que registrem as transferências que o senhor ora fazia 
a PC Farias, ora dele recebia. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Não há documentos, já que 
é um mercado completamente informal. 
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o SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Qual a taxa de juros cobrada por 
Cláudio Vieira com relação ao mútuo de que o depoente era devedor1 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Aproximadamente o ágio 
que ele tomou sobre o empréstimo de ouro que ele me fez, fo~ mais ou menos, próximo 
a 12% no período. 

referindo? 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Que período? Ao ano? 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - A que período o Senhor está se 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - No período da finalização 
do contrato, onde ficou estabelecido ... 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Entre a data da primeira operação e 
a liquidação. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Nas conversações que tive 
com Cláudio Vieira sobre a forma de resgate, falei que tinha que ser um prazo mínimo, 
como se costuma, de 60 a 90 dias. Mas, por essa taxa que estava um pouquinho superior 
à que se estava trabalhando no mercado brasileiro, ele me falou que levaria um período 
de dois a três anos para resgatar. Então, é compatível com a taxa que cabia naquele 
momento, de 3,5 a 4% ao ano. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Essa taxa era fixa ou variável? 
O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - Não, no contrato se 

estabeleceu a quantidade total de amarelo para devolver. 
O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Como o depoente calculava a taxa, 

face aos pa~amentos parcelados que fazia? Os juros eram pagos juntamente com as 
parcelas ou Imputados no total da díyid~? __ 

O SR. NAJUN AZZAR ~ O TALGO TURNER - N ao, na operaçao do 
contrato, fiquei devendo a quantia de 318 ou 317 quilos; então, já estava embutida a taxa 
de juros. Sobre o preço, estava estabelecido que se mantinha o preço do fechamento ou 
o preço anterior, feito na BMF. Na BMF, quando o senhor compra é liquidição de um. 
Então, se vai pagar numa terça-feira, eu estabelecia o preço de segunda-feira. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - "Os serviços que o depoente prestou 
a Cláudio Vieira eram remunerados? Em caso afirmativo, de que forma e em quanto 
montou a remuneração?" , 

O SR. NAJUN AZZARIO FIATO TURNER - A remunera~o e a 
prestação de serviços ... Não havia prestação de serviços, porque foi um empréstImo que 
tomei, de ouro. Então, no preço embutido do juro que terminei de pagar já estava 
embutido o lucro que ele ia ter na opera~o. . 

O SR RElATOR (Antomo Manz) - Qual o lucro final de V. sa, o 
depoente, com o ouro adquirido com o dinheiro fornecido por Gáudio Vieira? 

O SR NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - O lucro definido nessa 
operação não dá para estabelecer porque está embutido em todo tipo de operação que 
faço. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - V. sa não tem o registro do l~cro 
nessa operação? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FLATO TURNER - Nessa operação liquida, 
não, porque o lucro apurado nas operações de pessoa física ou jurídica ante a BMF se 
faz por diferença superior à varia~o _da BTN daquele ~omento e da TR_ neste 
momento. Sobre a diferença da valonzaçao, se paga 25 % de unposto. ~e você nao t~m 
posição, se você tem aplicado no mercado de TR ou fundo ao portador, Já está embutIdo 
o desconto do Imposto de Renda. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Bem, são essas as perguntas da 
Acusação. 
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o SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Logo, em seguida, concedemos a 
palavra aos advogados de defesa, que já estão encaminhando as suas perguntas, por 
escrito, ao nobre Relator, Senador Antônio Mariz. 

Portanto, agora, neste momento, as perguntas da Defesa. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas da Defesa, do Dr. Evaristo 

de Moraes e do Dr. Vilela. 
Primeira pergunta: "Durante o ano de 1989, operou em média, por mês, 

qual quantidade de ouro?" 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Na verdade, não dá para 

dizer uma média. Não necessariamente eu tinha a obrigação de operar diariamente, mas 
a quantidade operada era uma cifra muito elevada. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - V. sa não tem uma idéia dessa 
média? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Pode ser 10 mil quilos, ou 
15 mil quilos no ano. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - "O depoente já declarou que fazia 
operação em ouro por conta de terceiros. Pergunta-se: em muitos casos, esses terceiros 
eram instituições financeiras legalmente estabelecidas, ou seja, autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central? Pode estimar o volume dessas operações?" 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO 'fURl'I'ER - Minhas operações sãoa 
totalmente financeiras e legais. Agora, sobre negócio para terceiras pessoas, eu não 
fazia. O que eu fazia era tomar empréstimos de terceiros para manter posições e riscos 
completamente meus. Por exemplo, se eu tomava de alguém, de um banco ou de uma 
instituição financeira alguma quantia de ouro, eu já estabelecia os juros que ia pagar. 
Agora, se a operação ia dar certo ou não era risco meu. A título de informação, já que 
na CPI falaram que eu não tinha condições de guardar uma ficha de telefone, em certo 
banco eu Já tirei, sem nenhuma garantia, mais de mil quilos de ouro. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - O senhor pode estimar o volume 
dessas operações? 

O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Eu pediria para estabelecer 
relações com instituições financeiras legalmente ou só com particulares. 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Noventa e oito por cento ... 
O SR.PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Por favor, o Relator vai ler a 

pergunta. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - A pergunta é esta: há ênfase nessa 

passagem no que antes se anunciou. Pergunta-se: em muitos casos, esses terceiros eram 
mstituições financeiras legalmente estabelecidas, ou seja, autorizadas a funcionar pejo 
Banco Central? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Noventa e cinco por cento 
das minhas operações eram com instituições financeiras; e de 5% a 10% eram com 
pessoas físicas ou jurídicas, não sendo instituições financeiras. Mas noventa e cinco por 
cento sempre com instituições financeiras, tanto corretoras de mercadorias, 
distnbuidoras e bancos. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - e instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Exato. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor, diversas vezes, solicitava a 

S~ Rose - é a continuação da pergunta - Secretária do Sr. Paulo César Farias, para fazer 
pagamentos a terceiros? Em caso positivo, solicitou a S~ Rose para liquidar resgates 

_ solicitados pelo Sr. Gáudio Vieira? 
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o SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Em muitas ocasiões, 
solicitei a ela; e ela também me fez muitos pagamentos e liquidações que eu tinha que 
fazer para o Dr. Gáudio Vieira. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Na depoimento prestado na Policia 
Federal, por quem foi interrogado? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TURNER - Fiz um depoimento à 
Policia Federal, em São Paulo, que foi sobre um inquérito que um juiz da 4a Vara 
Federal de São Paulo mandou abrir por infrações ao sistema financerro. Desconheço 
completamente essa acusação. 

No depoimento que!ive na Policia Federal, fui interrogado pelo Dr. Paulo 
Lacerda, pelos Procuradores Dr. !talo Fioravanti e Odim Brandão Ferreira; também 
assistiram ao depoimento e fizeram perguntas os Deputados Alomo MercadaIite, 
Jackson Pereira e o Senador José Paulo Bisol. A todas as perguntas feitas respondi com 
o maior respeito. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - É comum, nas ativiqades do 
depoente, a realização de negócios em confiança, sem documentação escrita? E normal 
a transmissão, por via oral, de ordens de compra e venda pelo cliente? 

O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TIJRNER - Os negócios na Bolsa, na 
BMF e no mercado de balcão de instituições financeiras são feitos totalmente na base da 
confiança. As operações financeiras, por exemplo, da BMF, tanto de compra como de 
venda, são liquidadas materialmente no outro dia. Se você operou em dinherro, comprou 
mil quilos, e, no outro dia, o mesmo mercado fechou com 2% de baixa, a instituição 
financeira não tem nenhuma garantia de que você irá cumprir a operação. Então, a 
principal medida para operar nesse volume com essa corretora é a plena confiança que 
se tem entre as duas pontas. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Essas são as perguntas da defesa. 
O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Gostaria de saber também se 

tais ordens são transmitidas oralmente. 
O SR. NAJUN AZZÁRIO FIATO TIJRNER - Existem três caminhos 

para se fazerem as ordens: uma via oral, via escrita ou via fax. Só opero via oral. O 
senhor entende que, para fazer as ordens via escrita ou via fax, tem que estipular no 
cqntrato que faz com a instituição financeira. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Concluídas as perguntas da defesa, 
parece-me que está igualmente concluída a audiência da testemunha. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência solicita ao depoente 
permanecer por cerca de 30 minutos no recinto, obviamente em uma sala que lbe será 
demonstrada, no sentido de assinar as notas taquigráficas, que passam a ter força e 
validade de depoimento. 

Está encerrado, neste momento, o depoimento do SI. Najun Turner. Logo 
em seguida, após um pequeno intervalo de 10 minutos, ouviremos o Dr. Gáudio Vieira. ' 



1558 Sábado 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

Então, neste momento, declaro encerrada a primeira parte da audiência. 

(A reunião e suspensa às 11h~5m1-n, e reaberta as 12 horas.) 
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SENAD 
COl\I06RG 

F 'DERAL ,. 
JUDI C IARIO 

T E R M O D E J U N T A D A 

Aos.!i..dias do mes deJlIVdk.-!"""Od de )992, juntei ao presente 
. ... ". " 

proc_esso _o 1lL.&/Ád1J ~ h ~. ~ ~ ~. 
~ 1ft<-~ a.., d.ef»7"'~~ ~ ~. 

r ,) 

~~-;;u~~ 

SENADO FEDERAL, aos ~ dias do mês de~t~ de 1992 . 

Eu, 
-+------------~-

Escrivão Substituto do Processo 
" 

exarei o presente. 

de 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

T E R M O D E C O N .C L U SÃO 

FACO ESTES AUTOS CONCLUSOS AO EXCELENTfsSIMO SENHOR MINISTRO 

SYDNEY SANCHES, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PRO

CESSO DE "IMPEACHMENT" CONTRA O PRESIDENTE DA REPOBLICA. 

SENADO FEDERAL,~DE ~~ DE 1992 

CARVALHO 
Escrivão o Processo de "Impeachment" 
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EXMO.SR. MINISTRO SYDNEY" SANCHES, PRESIDENTE DO SUP~EMO TRIBUNAL FEDERAL E 
00 PROCESSO DE "IMPEACHMENT" 

FERNANDO AFF~ m...LOR OC tEllO, com funjamento na 
Parte "a",nº 17, do rito elaborajo para o processo de impeachment, inconfor 
mado co:n a d,ecisão da Comissão Especial, tomada na sessão de 5 de novembro 
último, que determinou o prosseguimento do processo, indepenje~temente da 
oitiva do depoimento Marcílio Marques Moreira, arrolada pela defesa, vem 
recorrer da mesma pelas seguintes razões: 

OOS FATOS : 

1. Ao apresentar a Resposta, prevista no nº 10 da Par-
te "a" do rito procedimental, o Recorrente indicou como testeiTIunha o sr.Mar 
cílio Marques Moreira, que foi Ministro da Economia do Governo Collor duran 
te cerca de 01 ano e 4 meses. 

2. Expedido o mandado de intimação para o endereço da 
testemunha, convocando-a para o dia 6 de novembro do corrente ano, foi cer
tificado ~elo sr. Escrivão do Processo que entrara em contato telefônico 
"com a sra. Maria Luiza Moreira, esposa do sr. Marcílio Marques Moreira, a 
qual, perguntada sobre o paradeiro do ex-Ministro, informou estar o mesmo 
na Europa, participando da Conferência do Atlântico, de onde só deverá re
tornar ao Brasil no dia 17 de novembro". 
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3. Trata-se, portanto, de testemunha encontrável em lu 
gar certo - para onde foi dirigida a intimação,·éfeita a comunicaç~o tele

fônica - mas que estava, ocasional e temporariamente, ausente do país, em
bora com data prevista de regresso. 

4. Assinale-se, por relevante, que o rol de testemu
nhas foi apresentado pela defesa em 26 de outubro de 19~2 (2ª feira), quan 
do a testemunha ainda se ancontrava no país, de onde somente ausentou-seno 

5. Cientificada em 30 de outubro (61 feira) da ausência 
temporária da teste:nunha, a defesa do Recorrente antecipou-se, mesmo antes 
do tríduo previsto no art. 405 do C.P.P, em declarar que insistia na inquiri 
ção da testemunha, requerendo a designação de nova data para a oitiva. 

6. Posteriormente, a defes3 reitero~ essa manifestação, 
alvitrando a possibilidade de a testemunha ser ouvida, antes da apresentação 
das alegações finais da defesa, eis que a acusação proclama, com insistência, 
serem absolutamente desvalios85 para a elaboração de seu arrazoado, a's decla
rações a virem ser prestadas pelo ex-Ministro da Economia. 

7. De qualquer forma, de acordo com o calendário pre-
visto para o términJ dos trabalhos da ~omissão, a marcação de nova data pa
ra a inqJirição ,ja testemunha nãJ constituirá fa':or de procrastinação. 

8. Com efeito, com a aujiência do Ijia 6 (6ª feira), es 
taria encerrad.3 a colhi=ita da pro .. a testemunhal, iniciando-se no dia 9 ( 2ª 
feira) o fluxo do prazo de 15 dias, para a apresentação das alegações escri 
tas da acusaçãJ (Parte "a", nº 13 do rito procedimental), que terminaria no 
~róximo dia 24 de novembro. 

9. Destarte, se o sr. Marcílio Marques Moreira estará 
de volta ao Brasil em 17 de novembro, poderia ser ouvido já no dia seguinte, 
18, restando, assim, para a acusação, seis dias para a feitura de suas ale
gações, tempo ~ais do que suficiente, em face das reiteradas declarações do 
ilustre advogado dos denunciantes, no se~tido de que necessita de apenas 48 
horas para apresentar se\J trabalho incriminatório. 
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10. Destarte, o respeito à lei, co~ a designação de no
va data para a audiência da testemunha MarcíliQ Marques More~ra, em nada a
trasaria o cale~dário estabelecido pela Comissão. 

DO DIREITO : 

11. O importante, porém, é que a decisão recorrida vio-
lou a garantia co~stitucional da amplitude de defesa, e desatendeu até o 
texto do ;Jróprio Código de Processo Penal, diploma elaborado durante a dita 
dura do Estado Novo, e que contém dispositivos incompatíveis com um Estado
de Direito Democrático. 

12. A decisão recorrid3 pretendeu arrimar-se no art. 405 
do Código de Processo Penal, que reza: 

"se as testemunhas de defesa não forem encontradas e 
o acusado, dentro de três dias, não indicar outras 
em substituição, prosseguir-se-á nos demais termos 
do processo". 

13. Assim, entenderam os eminentes Senadores que não te~ 
do sido encontrado o sr. Marcílio Marques Moreira, não poderia a defesa in
sistir na testemunha, nem solicitar nova data para sua inquirição, cabendo, 
tão só, requerer no tríduo a substituição. 

14. Ora, todos que já tivemos um trato mínimo com o Pro
cesso Penal, bem sabemos que a hip6tese seria de marcação de nova data, e de 
renovação da diligência de intimação da testemunha, que se encontrava, oca-
sionalmente, ausente do local certo de sua residência, mas que lá 
ser encontrada em outra oportunidade. 

poderia 

15. A expressão usada no art. 405 do C. P . P - "Se as tes
temunhas de defesa não forem encontradas " - sigrü fica testemunhas que não 
poderão ser encontradas, ou seja, que se encOntrarem em local incerto e não 
sabido. Do contrário, qualquer testemunha pOderia furtar-se do dever de de-
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por, bastando que se ausentasse momentaneamented,a, residência, por ocasião lÊ 

sua procura pelo oficial de justiça. 
• I ,-! 

16. o sentido exato da expressão "testemunha não encon-
trada" é aquela que todos conhecemos: 

17. 

" a mudança para lugar ignorado, a morte, o desapar~ 
cimento, etc. ,. (Espínola Filho, in "Código Anota

do", 4ª ed., valo IV, p'gs: 226/7). 

Destarte, sendo possível encontrar-se a testemunha 
Marcílio Marques Moreira, que estará em sua residência conhecida no próximo 

dia 17 do corrente, à disposição da Comissão para ser ihtimada, impõe-se,sob 
pena de intolerável cerceamento de defesa, a designação de nova data para a 

inquirição, que poderia ser no dia 18 de novembro, guatro dias antes do tér
mino, do prazo previsto Para a acusação apresentar suas alegações. 

18. A Constituição Federal estabelece o prazo de cento 
e oitenta dias para a conclusão do processo de impeachment, sob pena de ces
sar o afastamento do Presidente (art.86, § 3Q). 

19. E incontroverso que o referido prazo não será, esgota 
do, antes do julgamento do presente processo, sendo inadmissível que se sa
cri fique o direito de defesa, como holocausto de lJTIa celeridade justiceira. 

Não há falar-se em prejuízo para " os superiores interesses nacionais" pois 

o ilustre Vice-Presidente, no exercício da Presidência da República, foi ~ 
leito, juntamente com o Presidente afastado, tendo ambos se comprometido , 
em campanha, a cumprir o mesmo programa por eles elaborado, no campo polí
tico, social e econômico, independentemente da pessoa que ocupar a chefia 
do Poder Executivo. Enfatize-se: sob presidênCia de um ou de outro, há que 

se governar a partir do programa escolhido pelo eleitorado, já que a trami 
tação de um processo de impe,achment é uma contingência do sistema democrá
tico presidencialista, que não pode servir de pretexto para o sacri fíciore 
uma garanti~ inerente ao mesmo sistema democrático : - "aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegura-
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dos O contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela ineren
tes" (art. 52, LV da Constituição Federal). 

20. Por fim, tornando evidente que não pretende pro-
crastinar a conclusão do presente processo, compromete-se a defesa, em de
sistir do depoimento da testemunha Marcílio Marques Moreira, caso esta 
não regresse ao país na data anunciada e do conhecimento da Comissão Espe 
cial. 

21. Pelo exposto, à luz do Título 11 da Constituição 
Federal, que cuida dos "Direitos e Garantias Fundamentais", espera-se o 
provimento do presente recurso, para o efeito da designação de nova data 
para a inquirição de Marcílio Marques Moreira, testemunha que pOde ser en 
contrada em endereço certo e sabido. 

Brasília, 6 de novembro de 1992. 

adv. insc. n2 8.410 - OAB-RJ 

p·p·~,~~u~ 
~sé GJtlhermeviiIela 
adv.insc. n2 201 - OAB-DF 
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SENADO 
COMO ÓRGÃO 

FEDERAL 
JUDICIÁRIO 

DESPACHO DO PEESIDENTE DO SUPEEMO TEIBUNAL 

E DO PROCESSO DE "II1PEACHHENT" 

- Processo nQ 12, de 1992 (DIVERSOS) 

Recebi os autos dia 09.11.1992 

1. Trata-se de recurso interposto pelo Dr. 
FERHANOO AFFONSO COLLOR DE MEIJ,o, representado por seus 

advogados Drs. Antonio Evaristo de 1I0raes Filho e José 

Guilherme Villela, contra. decisão da Comissão Especial, que, 

nos autos do processo de "impeacbm.ent eU do Exmo. Sr. Presidente 

da República, determinou seu prosseguimento o sem a inquirição 

do ex-Ministro da Economia, Dr. llarcílio llarqUes IIoreira. 

2. Na petição de interposição, alega e pleiteia o 

recorrente o seguinte (fls. 1818/1821, 5 e volume): 

• DOS FATOS : 

1. Ao apresentar a Resposta, prevista no nQ 10 da Par
te "a" do rito procedimental, o Recorrente indicou como testemunha o sr.Mar 
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cIlio Marques Moreira, que foi Ministro da Economia do Governo Collor dura~ 
te cerca de 01 ano e 4 meses. 

2. Expedido o mandado de intimação para o endereço da 
testemunha, convocando-a para o dia 6 de novembro do corrente ano, foi cer
tificado ~lo sr. Escrivão do Processo que entrara em contato telefônico 
"com a sra. Maria luiza Moreira, esposa do sr. MarcIlio Marques Moreira, a 
qual, perguntada sobre o paradeiro do ex-Ministro, informou estar o mesmo 
na Europa, participando-da Conferência do Atlântico, de onde só deverá re
tornar ao Brasil no dia 17 de novembro". 

3. Trata-se, portanto, de testemun~a encontrável em l~ 
gar certo - para onde foi dirigida a intimação, e feita a comunicação tele
fônica - mas que estava, ocasional e temporariamente, ausente do paIs, em

bora com data prevista de regresso. 

4. Assinale-se, por relevante, que o rol de testemu
nhas foi apresentado pela defesa em 26 de outlbro de 19512 (21 feira), qua~ 
do a testemunha ainja se ancontrava no paIs, de onde somente ausentou-seno 

dia 28 do referido mês [41 feira). 

5. Cientificada em 30 de outubro (61 feira) da ausência 
temporária da testemunha, a defesa do Recorrente antecipou-se, mesmo antes 
do trIduo previsto no art. 405 do C.P.P, em declarar que insistia na inquir! 
çlo da testemunha, requerendo a designaçlo de nova data para a oitiva. 

6. posteriormente, 6 defes~ reiterou essa manifestaç~o, 
alvitrando a possibilidade de a testemunha ser ouvida, antes da apresentaçlo 
das alegaç5es finais da defesa, eis que a acusaçl!lo proclama, com insistência, 
serem absolutamente desvaliosas para a elaboraçlo de seu arrazoado, as decla
raç5es a virem ser prestadas pelO ex-Ministro da Economia. 

7. De qualquer forma. de IIIcordol com I) calendário pre-

visto para I) térmi~l dos trabalhos da tomisslo, a marcaçlo de nova data pa
ra a inq~iriçlo da test~nunha nil constituir' fa~or de procrastinaçlo. 

8. Com efeito, com a aujiência do dia 6 (61 feira), es 

taria encerrada a colheita da pro/a testemunhal, iniciando-se no ~la 9 ( 21 
feira) I) fluxo do prazo de 15 dias, para a apresentaçlo das alegaç5es escr! 
tas da 8cusaçlo (Parte "a", . n2 13 do rito procedimental>, que terminaria no 

~róximo dia 24 de-novembro. 

9. Destarte, se I) sr. Mardllo Marques Moreira estará 
de volta ao Brasil em 17 de novenilro, poderia 'ser ouvido Já no dia se~lnte, 
18, resta~~), assiM, para a acusaçlo, seis dias· para a feitura de SU3S ale
gaç5es, teõlllO lIais do que suficiente, em face das reiteradas declarações do 
ilustre advogado dos dÉil"UlCiantes, no se;'ltldo de que necessita de apenas 48 
~ para apresentar se~ trabalho incrimin~t6rio. 
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10. Destarte, o respeIto ~ lei, cn~ a designaçlo de no-
va data para a audiência da testemunha MarcIlio Marques Moreira, em nada a
trasaria o cele~dário estabelecido pele Comissão. 

00 DIREITO 

11. O importante, porém, é que a decisão recorrida vio
lou a garantia co,stitucIonal da smplituje de defesa, e desatendeu até o 
texto do ~r6prio Código de Pr~~sso Penal, diploma elaborado ~rante a dit! 

,dura do Estado Novo, e que contém dispositivos incompaUveis com I.SII Estado 
de DIreito Democrático. 

12. A decisão recorrida pretende~ arrimar-se no art. 405 
jo Código de ?rocesso Penal, que reza: 

"se as testenutlas de defesa 1'110 forem encontradas e 
o acusado, dentro de três dias, 1'110 indicar outras 
em substituição, prosseguir-se-á nos demais te~s 

de processo". 

'3. Assim, entenderam os eminentes Senadores que 1'110 t~ 

do sido encontrado o sr. MarcHio Marques Moreira, 1'110 poderia a defesa in
sistir na testemunha, nem solicitar nova data para sua inquirição, cabendo • 
tio s6. requerer no trIduo a substituiçlo. 

14. Ora, todos que Já tivemos I.SII trato mInimo com o Pro
cesso Penal, bem sabemos que a hipótese seria de marcação de nova data, e de 

renovação da diligência de intimação da testemunha, que se encontrava, oca
sionalmente, ausente do local certo de sua residência, mas que lá poderia 
ser encontrada em outra oportunidade. 

15. A expressão usada no art. 405 do C.P.P - "Se as tes
tenutlas de defesa 1'110 forem encontradas • - significa testemunhas que 1'110 

poderão ser encontradas, ou seja, que se encontrarem em local incerto e nIIo 
sabido. 00 contrário, qualquer testemunha poderia furtar-se do dever de de
por, bastando que se ausentasse momentaneamente da residência, por ocasilo de 

sua procura pelo oficial de Justiça. 

16. O sentido exato da expressão "testemunha não encon-
trada" é aquela que todos conhecemos: 

.. a nudança para lugar ignorado, e morte, o desapare 
cimento, etc." (EspInole filho, in "Código Anota
do", 41 ed., vol •. IV, pgs. 226/7). 

17. Destarte, sendo possIvel encontrar-se a testemunha 
MarcHio Marques Moreira, que estará em sua residência conhecida no ··próximo 
dia 17 do corrente, li disposição da Comissão para ser intimada. i~!5e-se, sob 
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pena de !ntoler~lJel cerceamento de defesa, e deslgnaçl:lo de nova data para a 
!nquiriç~o, que poderia ser no dia 18 de novembro, quatro dias antes do tér
IIdno do prazo previsto para a acusaçl:lo epresenhr suas alegaçlles. 

18. A tonstituiçl:lo rederal estabelece o prazo de cento 
e oitrent!:l dbs p,n'il! :cv1".cllusl:lo 00 processo de inpeachnent. sob pena de ces
sar o afastamento 00 Presidente (art.86, S )R). 

19. E incontroverso que o referido prazo n§o será esgota 
00, antes 00 do presente processo, sendo inadmissível que se sa: 

cri f!que o direito de defesa. como I'Iolocausto de U1lS celeridade justiceira. 
~o há falar-se em prejuízo para ~ os superiores interesses nacionaIs" pns 
o ilustre Vice-PEssidents, no exercício da PresidêncIa da RepúblIca. foI ~ 
leito, 
em camparhi, I/JJ cumprir o ~ programa por eles elaborado. no canpo poH
tl:co, social e independentemente da pessoa que ocupar a chefIa 
00 Poder E~scutllJo. Enfatize-se: sob presidência de um ou de outro, há que 

se governar a 00 programa escolhido pelo eleitorado, já que a trem! 
taç~o de um processo de impeaChnent é uma contingência do sistema democrá
tico presidencialista, que n§o pode servir de pretexto para o sacrif!ciode 
uma garantia inerente eo mesmo sistema democrático : - Aaos litigantes, em 

oos o contradit6rio ~ ampl$ defesa, com os meios e recursos 8 ela lneren
tes~ (art. 3~, LV da tonstituiç§o Federal). 

20. tornando evidente que n50 pretende pro-
crastinar iIl concll.lJsl:lo 00 presente processo, cOIil>romete-se $ defesa, em de
sistir I!llo depúimento de testel1'U1ha MardUo Marques Moreira, caso esta 
mio regresse $0 na det$ anuncIada e I!llo conhecimento da Comissão E~ 
dllll. 

21. Pelo exposto, à luz do Titulo 11 da Constitulçl:lo 
redera!, que cuida des ~Direltos e Garantias Fundamentais", espera-se o 
provimento do presente recurso, para o efeito da designsç~o de nova data 
para $ inqulrlçle de Marcíll.l0 Marques Moreira, testemunha que pode ser ~ 
centrada em endereço certo e sabIdo. 

i!5 de novembro de 1992 • 

•.•. 41 t:;.J ,Il J/d, 
~~~~:lst~~)í' 
8dv. insc. nll 8.410 - OAB-RJ 

p.p.lJn..." ~ V~ 
~sé cJllhermeViiIela 
adv .insc. nl'! 201 - OAB-DF • 
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lt O relatório .. 

1. Conheço do recurso" em face do que, 

conj ugadamente, dispõem os artigos 52, parágrafo único, da 

constituição Federal, arts. 38 e 73 da Lei n e 1.079, de 

10.04.1950, arts. 3 9 e 593, II , do Código de Processo Penal, 

art. 48, incisos 8 e 13, do Regimento Interno do Senado 

Federal, art .. 17, I" nnn, e II, nfn, do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, e, ainda, o item nan " n e 17, do roteiro 

anunciado no documento constante de fls. 939/945 - 3 a Volume 

destes autos, mais precisamente a fls. 941, e nota explicativa 

na 06, a fls 945. 

2. A douta Defesa, ao apresentar o 

testemunhas de fls. '1.135/1 .. 136 (3 a volume), não lhes 

os endereços. 

rol de 

declinou 

Apesar disso, puderam ser localizadas não só 

por causa das intimações expedidas e das providências adotadas 

pelo Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especial., Senador Élcio 

Ál.vares, mas, também, pelo Sr. Escrivão, Or. Guido Faria de 

Carva1bo (v. fls. 1.316, 1.317, 1.319/1.334, 1.336, 1.389, e 

1.394, 4 9 Volume). 

3. Quanto à testemunha Harcílio Marques Moreira, a 

intimação foi enviada para seu endereço residencial no Rio de 

Janeiro, conforme documentos de fls. 1.319 e anexo (4 9 Volume). 

4. Nesse mesmo dia, 29.10.1992, como certificado a 

fls. 1.336, (4 9 volume), pelo Escrivão, Or. Guido, nás 11:30 
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horas, foi feito um contato telefônico com a Sra. Maria Luiza 

Moreira, esposa do Sr. Marcí1io Marques Moreira, a qual, 

perguntada sobre o paradeiro do Sr. ex-Mânistro, informou estar 

o mesmo na Europa, participando da Conferência do Atlântico, de 

onde só deve retornar ao Brasil no dia 17 de novembro." 

Não informou em que País e menos ainda em que 

cidade da Europa, poderia o ex-Mânistro ser encontrado. 

5. A fls. 1.705, volume 52, o Exmo. Sr. Presidente 

da Comissão Especial prestou a esta, ainda, os seguintes 

esclarecimentos: 

Em relaçlo ao Ministro Marcilio, houve notificaçlo 
por escrito, porque cumprimos o dispositivo da lei. A defesa 
foi entregue numa segunda-feira.A imprensa fez um alarde muito 
grande com os nomes de todos aqueles Que, de uma forma ou de 
outra, seriam arrolados e viriam depor aqui. O Ministro 
Marcilio viajou numa Quarta-feira, Quando a Presidência, 
juntamente com a Relatoria, começou a manter contato com as 
testemunhas. Fomos informados, na ocasilo. de Que o Ministro 
só regressaria no dia 1,. E também, at~ certo ponto, nlo nos 
deram um referencial de endereço do Ministro no exterior. 
Falamos inclusive com a senhora do Ministro Marcilio, 
encarecendo a importlncia do seu comparecimento, e ela disse 
Que o Ministro estava atendendo a uma agenda Que tinha sido 
estabelecida anteriormente e Que ela nlo poderia falar sobre o 

seu paradeiro. Pressupostamente, o Ministro estaria, num 
domingo, em Madrid. Envidamos esforços também, seguindo o 
roteiro, para localizá-lo em Madrid. Nlo o conseguimos. 
Depois, toda a assessoria da Presidência manteve contato com a 
ex-secretária do Ministro Marcilio e Que com ele tem ligações 
de amizade e também com o Dr. Gregório, Que foi seu Chefe de 
Gabinete. Todos eles disseram Que o Ministro nlo teria nenhum 
impedimento, mas acontece Que nlo havia um referencial preciso 
do seu endereço. A última informaçio Que chegou' Presidência 
é Que presumivelmente ele estaria na Itália. Hi ainda um 
detalhe: voltamos a nos comunicar com a residência do Ministro 
Marcilio e fomos informados de Que a sua senhora estaria 
acompanhandO-O nessa viagem; e Que somente. talvez. depois do 
dia 17, ter1amos uma idéia concreta da sua presença no Brasil. 

Desses fatos todos, est' uma certid!o bastante 
circunstanciada dentro dos autos, encarecendo Que o MinistrD 
nlo foi encontrado. Na verdade, foram feitos esforços inúmeros 
nesse sentido e demos ciência 'defesa, o Dr. Vilela. • 
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6. 

Guilherme 
No dia 30/10/1992, o nobre Advogado Dr. José 

Villela foi intimado, pessoalmente, de que a 
testemunha Marcílio Harques MOreira não fora encontrada, por se 

achar em lugar ignorado, na Europa (v. fls. 1.336 e 1.393 - 4 Q 

Volume) • 

7. No dia 03.11.1992, o denunciado, por seus 

Advogados, desistiu de ouvir outra testemunha não encontrada 

(Renato Jorge sarti), mas insistiu na inquirição de Marcílio 

Marques Moreira, sem dizer onde poderia ser localizado. (fls. 

1.509, 4 Q volume). 

8. No dia 05.11.1992, a defesa desistiu de mais 

duas testemunhas (Antonio carlos Alves dos Santos e Jorge 

Bonnhausen), mas ainda uma vez insistiu na inquirição de 

xarcílio, sempre sem lhe indicar o endereço, fora do País (fls. 

1.650, 59 volume). 

9. A Comissão Especial do processo do 

giimpeachment'·, apreciando a questão, que lhe foi submetida pelo 

seu nobre Presidente (fls. 1.650, 59 volume), houve por bem, 

por maioria de votos, determinar seu prosseguimento, sem a 

inquirição de tal testemunha, seja porque não foi encontrada, 

nem substituída, seja porque seu eventual retorno pode não 

ocorrer na data prevista (17/11/1992), seja porque seu testemu

nho nada poderia informar sobre os fatos objeto da denúncia, 
seja porque está se esquivando de prestá-los, seja porque o 

processo, por sua natureza e relevância, não pode ter seu 

andamento dificultado, seja, enfim, porque tal inquirição não 

poderia ser colhida após as alegações da acusação, como a 

alvitrada pela Defesa, ( v. fls. 1.700/1.721 59 volume). 

O parecer do nobre Senador Antônio Mariz, 

relator perante a Comissão Especial, acha-se a fls. 
1.122/1.126 - 59 volume). 
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10. Anote-se que, também no recurso contra a 

decisão de Comissão Especial, não disse a Defesa onde se 

encontra a testemunha, pleiteando apenas que seja ouvida, no 

dia 18.11.1992, isto é, no dia seguinte ao de seu possível ou 

provável retorno ao Brasil. 

11. Conforme se vê dos artigos 38 e 73 da Lei n g 

1.079 de 10.04.1992, o Código de Processo Penal é aplicável, 

subsidiariamente'g à espécie. 

E este, no art. 397, esclarece: 

"Art. 397 - Se não for encontrada qualquer das 

testemunhas, o juiz poderá deferir o pedido de substituição, se 

esse pedido não tiver por fim frustrar o disposto nos arts. 

41, "in fineu
@ I e 395'8. 

E o art. 405 é mais específico: "se as 

testemunhas de defesa não forem encontradas e o acusado, dentro 

de três dias, não indicar" outras em substituição, prosseguir

se-á nos demais termos do processo." 

E não há, nos autos, elementos seguros a 

respeito do efetivo retorno da testemunha, no dia 17/11, não se 

devendo, pois, retardar a conclusão da instrução, à espera de 

um retorno incerto .. 

12. UIData vêniamu , também não seria possível acolher

se, sem a concordância dos denunciantes, o alvitre, bem in

tencionado, da defesa, no sentido de que tal testemunho fosse 

prestado após as alegações finais da acusação, para se evitar a 

suspensão do processo até tal inquirição. 

E essa discordância foi manifestada pe10s 

Advogados dos denunciantes, perante a Comissão Especial, quando 

a questão lá se discutiu (v. fls. 1.700/1.726 - 59 volume). E 

por ela acolhida. 
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13. De resto, não se pode deixar de ressaltar que o 

local onde a testemunha pode ser encontrada, para os fins de 

sua intimação (artigos 370 e seu parágrafo únicó e art. 351, 

IV, do Código de Processo Penal) há de ser indicado pela parte 

que a inclui no rol. E,quando não encontrada ali,que pelo menos 

indique o endere90 onde pode ser achada. 

14. Por todas essas razões e pelo mais que ficou 

dito pela maioria formada na Comissão Especial considero 

correta sua decisão e, em conseqüência, nego provimento ao 

recurso. 

15. Todavia, como Presidente do processo de 

lIUimpeachDentU , posso, de ofício, com base nos artigos 52, inc. 

I, parágrafo único da Constituição Federal, artigos 38 e 73 da 

Lei n 2 1.079, de 10.04.1950, arts. 3 2 e 502 do Código de , 
Processo Penal, IlIordenar diligência·' npara suprir falta que 

prej udique o esclarecimento da verdade-m• 

Posso, também, pelas mesmas razões, decidir que 

sej am a'ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem" I 

nos expressos termos do parágrafo 1 2 do art. 209 do Código de 

Processo Penal. 

Tais pessoas são as testemunhas "referidas·' de 

que trata também o parágrafo único do art. 398 do Código de 

Processo Penal, para excluí-las do número máximo permitido pelo 

ncaputn • 

E, no caso, ademais, embora tenha a defesa 

arrolado onze testemunhas, já desistiu de três. De sorte qUe o 

número de oito não seria ultrapassado. De qualquer maneira, não 

será ela ouvida como testemunha de defesa, pelas razões já 

expostas, mas sim, como referida. 
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g referida ela foi pela testemunha e ex

Ministro Reinold stephanes, no depoimento que prestou à 

Comissão Especial (v. fls. 1.768 e 1.769 - 52 Volume). 

É conveniente ouvir a testemunha (Marcílio 

Harques Moreira), porque I como ex-Jtin.istro da Economia, pode 

ter tomado conhecimento de fatos relevantes, relacionados com 

os objetos da denúncia e da defesa. 

16. Enfim, nego provimento ao recurso, mas, de 

ofício, como Presidente do processo, decido pela inquirição da 

testemunha Harcílio Hargues Moreira, no dia seguinte àquele em 

que terminar o prazo, já em cur~OD para as alegações finais da 

defesa. 

Com isso, não se retardará,por mais que um dia, 

o andamento do processo e não se deixará de colher informação 

útil à decisão do senado Federal, nesta fase do processo, após 
" 

o parecer da Comissão (itens 14 e 15 do roteiro, fls. 932, 3 a 

volume). Se a testemunha não se encontrar no Brasil até tal 

data, não mais será ouvida, nem substituída. 

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo para 

alegações finais da defesa, encaminhem-se os autós ao Exmo. Sr. 

Presidente da Comissão Especial, para o fim aqui indicado. 

Brasília (Senado Federal), 

10 de 

Ministro SYDNEY SANCHES 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do Processo de 8Dlmpeacbment·· 
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DESPACHO DO PRESIDENTE DO SUPRE::lO TRIBUNAL 

E DO PROCESSO DE "I~1PEAC~1ENT" 

J.Ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão Especial. 

Brasilia, 10 de novembro de 1992. 

Ministro Sydney Sanches 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA cmnssÃo ESPECIAL 

Junte-se. Em 10.11.1992 

Senador E1cio Alvares 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

TERMO DE JUNTADA 

Aos ID dias do mês de <Jt.~ de 1992, juntei ao presente 

processo04 ~ #.~ ~ ~ 
c~-I-~ ~ d-a-~ 

FEDERAL, aos lO dias do mês de~ de 1992. 

Eu, 1u7if~ Escrivão Substituto do Processo de 

"Imp achment" exarei o presente. 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

T E R M O D E C O N C L U SÃO 

FAÇO ESTES AUTOS CONCLUSOS AO EXCELENTfsSIMO SENHOR MINISTRO 

SYDNEY SANCHES, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PRO

CESSO DE "IMPEACHMENT" CONTRA O PRESIDENTE DA REPOBLICA. 

SENADO FEDERAL,~DE ~~ DE (112 

Ç7Yf@~/6v GUIDO~f~RIA DE CARVALHO 
Escrivão do Processo de "Impeachment" 
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EXCELENTfss H10 SEf~ADOR ÊLCIO ÁLVAHES 
,) 

DD. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO SENADO~~OCE;~p DO 

11 I MPEACHMENT" DO SR. PRES I DENTE DA RatsL I C~ - ()r 

cJv 

O, Y <A~«J 1~ r· 7 :l.. 

1/ .J~:;f1 ~ 
A ~ ,~/~r- ft O ," 
V rv / ( 

(YJ ~I' 
~ 

ALEXANDRE JOS~ BARBOSA lIMA SOBRINHO E 

MARCELLO LAVENERE MACHADO; DENUNCIANTES; NOS AUTOS DE "IMPEACH 

MENT" DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA; V~M PERANTE V. EXA.; POR 

SEUS ADVOGADOS; REQUERER A JUNTADA DAS INCLUSAS ALEGACOES FI 
NAIS. 

E. DEFERIMENTO 

BRASÍLIA, 09 DE NOVEMBRO DE 1992. 

OAB/SP N. 12859 
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I N T R O D U C Ã O 

1/ Quando o acusado é inocente, a defesa 

tem uma linha de coerência como o vôo 

retilíneo da andorinha. Quando -e 

culpado, sonega in formações, se 

contradiz, apresenta -versoes 

diferentes. É o vôo em zigue-zague do 

morcego. 11 

(Enrico FerrO 

Entre atônita e perplexa, a sociedade 

brasileira passou a conviver com as excentricidades de um 

presidente da República, eleito muito jovem, cheio de 

assustador em exibicões temerárias, náuticas, 

terrestres e aéreas. 

Para chegar -a curul de primei ro 

- -magistrado empunhou a bandeira do combate a corrupcao, 
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sintetizada numa -expressa0 de efeito surpreendentemente 

catalisador, que caiu no goto do povo: - contra os marajas. 

Era a divisa definidora, ao mesmo tempo, da defesa da ética 

na vida públ ica e da luta contra os desníveis na 

distribuição da renda nacional. 

o discurso era sedutor, mas falso, 

enganador e demagógico, ineptas as medidas para enfrentar a 

grave crise nacional. 

o tom imperial de seus atos pol í ticos -e 

administrativos era marcado por uma publicidade narcisista, 

de endeusamento da própria imagem. As suas extravagâncias 

e excentricidades principiaram por uma incompreensível 

recusa a residir no palácio oficial do presidente da 

República, Estranha conduta. A moradia na casa oficial 

do governo compõe melhor a postura e empresta a dignidade e 

o respeito que deve cercar a pessoa do presidente. Dá-lhe 
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o Estado funcionários à sua disposicão, seguranca montada, 

condições para receber chefes de Estado, dependências 

arquitetonicamente dispostas para o desempenho de atividades 

funcionais extraordinárias. 

A atitude do denunciado foi 

verdadeiramente singular, Nenhum outro presidente 

brasileiro habitou casa que não fosse a residência oficial. 

Ninguém nunca imaginou que o presidente dos Estados Unidos 

-morasse fora da Casa Branca, o da Franca nao o fizesse no 

Palácio do Élysée, ou o da Argentina na Casa Rosada. Qual 

-a razao dessa originalidade? Uma atitude meramente 

caprichosa? Ou queria receber 1 i vremente o grupo qU~ com 

ele subiu ao poder, sem que houvesse notícia desses 

encontros? 

_. -
A privacidade do presidente nao e igual a 

do cidadão comum, que pode isolar-se ou deslocar-se de casa 

ou do país sem dar satisfacão a ninguém. Nao, a Nacão 
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brasileira tem o direito de saber quem o presidente recebe 

de dia e à noite. 

É fantástico o que foi realizado em 

reformas na casa particular do presidente o Estado gastou 

pouco em alguns se rv i cos 1 i gados à segu ranca do he 1 i po rto, 

mas se ficou sabendo, porque está provado documentalmente, 

que P I C I Fa r i as pagou somas gene rosas e vu 1 tos i ss ímas nas 

obras. 

-Comecaram a surgir os rios de que a 

no i te, na "Casa da Di nda" J se reun iam - semp re - os ami gOS 

do presidente comprometidos com escanda 1 oso t ráf i co de 

influência. 

Parecia inimaginável o que estava 

acontecendo nos bastidores do governo. Institucionalizava-

--se a corrupcao, um governo paralelo funcionava, como se 

fosse um superministério, para recolher fundos, com 

desfacatez nunca vista. Os que estavam na proa dessa 
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impudência, desse mar de lama, eram as pessoas diretamente 

ligadas ao denunciado: - P.C. Farias; cláudio Vieira; Pedro 

Paulo Leoni Ramos, .. Falava-se em cifras fabulosas, 

calculadas s~~pre em dólares americanos. As falcatruas 

espalhavam-seI -nao poderiam mais permanecer ocultas. 

Haveriam ~e explodir, E foi o que aconteceu; como uma 

bomba I com a entrevista de Pedro Collor de Mello. A Nacão 

ainda não se refez do espanto e da revolta que lhe causou a 

revelacão ~0 próprio irmão do denunciado. "Em conversas 

Barbosa de Oliveira. o governador Moacir 

Andrade e o s r, Ca r 1 os Mendonca J em di fe rentes ocas i ões I o 

sr, Paulo César Cavalcante Farias teria dito que mantinha 

uma sociedade i I com o Presidente da República, a quem 

transferia 10% s lucros" (Relatór~J da CPI, pg, 59/60). 

o pais mobilizou-se. Possuído de 

justa indignacão civica o povo brasileiro saiu as ruas. A 

juventude levantou um clamor cujos ecos sensibilizaram a 
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sociedade inteira, lutou, com alegria nos gestos e esperanca 

nos corações, pelo próprio futuro, não queria receber depois 

o fardo de um país degradado pela infâmia da corrupcão 

instalada nas altas esferas do governo, 

o Congresso não falhou aos seus deveres: 

acudiu ao brado das ruas, ao grito puro da juventude, à 

desassombrada atuação da imprensao aos anseios da sociedade. 

A Comissão Parlamentar Mista de Inquéri to deu I icões de 

independência e eSPírito público, As fraudes dos burlões 

ficaram gravadas em imagens e sons, que todos puderam r e 

ouvi r. Era realmente um lodaçal. o pais estava sendo 

saqueado, 
. 

Quando se para um pouco para refleti r passa-se 

da incredulidade ao assombro. Que ousadia, que 

petulância, que atrevimento!, 

Tudo foi fluindo de modo austero e 

sereno. Começaram a aparecer os documentos, os cheques de 
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fantasmas, a vergonhosa e inverossímil "Operação Uruguai"} o 

pagamento das obras da IICasa da Di nda" e os depós i tos de 

dinheiro nas contas do denunciado, de sua mãe, da esposa e 

da ex-mulher, a compra do carro Elba, pago por outro 

fantasma, e, mais, e muito mais} por obra e graça da 

"filantropia ll do sr, P,C, Farias". 

Mentiras Sobre Mentiras 

Cada vez que falou à Naçãol atraves de 

rede de rádio e televisão, o denunciado procurou defender-se 

dando sempre uma versão diferente. Mentiu, sem dúvida, 

mentiu. Da pr ime ira fe i ta negou tudo} e ped i u descu lpas 

ao pais pelas denúncias de um irmao insano. Da segunda 

vez já não negou tudo, disse que a conta de sua secretária 

era abastecida exclusivamente com dinheiro seu, através do 

senhor cláudio Vieira. Desmentido pelos fatos apurados 

pela CPI, inventou a estória da "Operação Uruguai". Agora, é 
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diferente, é uma fantasia nova: foi atraicoado por seu bom 

amigo P.C. Farias .... E então aparece um fabuloso saldo da 

campanha eleitoral, até então inexistente. 

o denunciado mentiu. Só isso bastaria 

para incompatibilizá-lo com o exercício do cargo. Por ter 

mentido, Nixon sofreu um processo de "impeachment" perante o 

Congresso americano e viu-se forcado a renunciar. o 
.' 

perjúrio é imperdoável para um Chefe de Governo e o torna 

indigno do cargo. No caso do denunc i ado soma-se um 

acasalamento intolerável, contubérnio inconcebível com 

traficantes de influência, comprovadamente corruptos e 

corruPtores. 

A Denúncia 

Exprimindo a vontade do povo bras i lei ro 

os cidadãos Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho e Marcello 
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lavenere Machado, presidentes da Associacão Brasileira de 

Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasi I, ofereceram 

denúncia à câmara dos Deputados contra o senhor Fernando 

Affonso Collor de Mello pelos crimes de responsabi 1 idade 

definidos nos arts. 851 IV e V, da Constituicão, e nos arts. 

8Q, 7, e 9Q, 7, da lei nQ 1.079, de 10 de abril de 1950. 

. Instaurou-se o processo que agora chega a 

fase preparatória do julgamento, 

As Prel iminares 

O denunciado argüi duas preliminares: -

primeiro, cerceamento da defesa na fase que findou pela 

autorizacão concedida pela Câmara dos Deputados para o 

processo de "impeachment", Não há propriamente uma 

questão a ser discutida. A matéria está preclusa pela 
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decisão do Supremo Tribunal Federal, que a deslindou, 

fixando os limites da defesa no expediente de autorização do 

processo de "impeachment". Há apenas queixas e lamúrias 

do acusado porque, na verdade, ninguém teve mais do que ele 

a oportunidade de se dirigir à Nação e de rebater as graves 

imputações feitas a seu governo e a si proprio, através de 

redes completas de rádio e televisão, além dos 

pronunciamentos de seus líderes e correligionários no 

Parlamento. Lemb ra remos que a Câma ra dos Depu tados, no 

processo po 1 Í t i co do "impeachment ll
, não func i ona ma i s como 

órgão de instrução da causa, tarefa que, com a Constituição 

-de 1988, passou a competencia do Senado. Não há 

contradi tório perante a Câmara, tanto nos crimes pol Í ticos 

de lIimpeachment" como para julgamento nos crimes comuns. Os 

representantes do povo apenas admitem a acusação Cart, 86 da 

Consti tuição). 
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o contraditório vai verificar-se depois, 

no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Nos inquéritos 

policiais, não há contraditório e pOde haver até a prisao 

preventiva do acusado, ainda antes da denúncia, 

A preliminar perdeu qualquer objeto. 

A segunda preliminar argüi a inepcia da 

denúncia. É um velho chavão de litigantes que não têm o 

que dizer sobre sua inocência. 

É uma injuria pretender que o presidente 

da Ordem dos Advogados do Bras U, juntamente com o 

presidente da Associacão Brasileira de Imprensa, que é, 

também, eminente jurista, houvessem subscrito uma denúncia 

inepta. - 11-Inepta e a arguicao. 
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M É R I T O 

A defesa principia o exame do merito, 

no que toca ao conceito do crime de responsabilidade, pela 

citação do "Tratado de Derecho Penal", de Jimenez de As~a. 

O notável penalista espanhol não serve à defesa. 

As~a refe r i a-se J nos textos c i tados, à 

Constituição espanhola de 1931 (ainda antes da ditadura do 

general Franco) e jamais pretendeu vincular o "impeachment" 

a "concretos tipos de delito ll ou que "encontrem tipicidade 

nas leis penais comuns", Ao contrario As~a faz uma nítida 

distinção entre os crimes de responsabi 1 idade e os crimes 

comuns I quando destaca "a responsab i 1 i dade me ramente 

po 1 í t i ca do Pres i dente da Rep~b 1 i ca I i ndependente da 

i nf ração de seus deve res const i tuc i ona i s e de conc retos 
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tipos de delito, 11 e acrescenta que o art.82 da ... 
Constituição, inspirado na alemã de Weimar, permite a 

destituição do presidente antes que expire seu mandato 

(tomo lI. Editorial Losada, 1950, P. 1059), 

Houve equ i voco na i nte rp retação do. 

autor espanhol, Lã a destituição do presidente, na 

vigência da Constituição de 1931, podia ser feita por 

i meramente político. 

A interpretação da defesa também se 

equivoca. quando refere pequeno trecho em que As~a fala que 

aqui Usurgem Ja as responsabilidades de [ndole penal ll
, 

Mas As~a esclarece que fala de IIdel i to 

políticoU, previsto no art. 85: 
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11 O Presidente da República -e 

criminalmente responsável pela 

infração delituosa de suas obrigações 

constitucionais .. ," 11 Uma lei 

constitucional (grifo nosso) 

determinará o procedimento para 

exigir a responsabilidade criminal do 

Presidente da República" (p,1060), 

Crime de responsabilidade puro, sem nada 

ter com crime comum. A Índole penal é relativa ao crime 

de "responsabilidade e não a qualquer infração comum, E 

í sso ma i s se reforça caso se avance um pouco na I e i tu ra, 

quandO Asúa trata da "responsabilidade por delitos comuns", 

AÍ fica clara como água a distinção e a diversidade entre 

-crime de responsabilidade e crime comum, nao havendo 

qualquer vinculação que só permita a existência do primeiro 
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se uver a configuração do segundo. Pode ocorrer 

simultaneidadep jamais dependência. 

A defesa a inda va 1 eu-se de J imenez de 

Asúa, tirando de suas i nfo rmações sob re as Cons t i tu i ções 

latino-americanas que elas permitem estabelecer "uma nítida 

diferença entre a Carta argentina e algumas das demais, 

entre elas a brasileira". 

Asúa a sufraga, 

letras: 

Não há como aceitar a alegação, nem 

Diz o mestre espanhol, com todas as 

" O disposto em outras constituições d& 

Iberoamérica sobre as responsa-

bilidades de seu Presidente nao varia 

em substância (grifo nosso), de como 

aparece na da República Argentina, 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quarta-feira 11 1601 

posto qUe todas reconhecem como tronco 

comum mais ou menos proximo, a 

Constituição americana" (p,l.062), 

E Asúa mostra como a Constituição 

brasileira (de 1946) estabelece uma enumeração de crimes 

PO 1 í t i cos pe los qua i s pode se r responsab i 1 i zado o 

presidente da República, remetendo a uma lei especial a 

definição do-sdelitos e a forma de julgamento (p.1064). 

Aquela Constituição já punia, como a atual, a improbidade 

na administração, e a lei que regulamentou os crimes de 

responsabilidade é a de nQ 1.079, de 1950, ainda em vigor, 

em grande parte, e que está sendo aplicada neste processo. 

A Constituição brasileira, como a 

argentina e a de quase todos os países latino americanos, 

sanciona a improbidade administrativa e outros delitos 
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políticos, com a pena de perda do cargo e inabilitação para 

o exercício da função pública. 

É abso 1 utamente i nace i táve 1 a tese 

levantada pela defesa de que a prática de crime comum é 

pressuposto indispensável do "impeachment" do presidente da 

República. 

As Falácias da Defesa 

Ao a 1 i nhava r os a rgumentos de sua 

defesa, o presidente afastado cometeu duas falhas capitais 

de raciocínio, dois sofismas de grande tomo, que a reflexão 

lógica, desde há muito, identificou como fallacia 

compositionis e ignoratio elenchi. 

Vejamos. 

o sofisma de Que crime comum é pressuposto indispensável 

de crime de responsabilidade 

Para melhor disfarçar o desvio 

intelectual, a defesa se reveste de falsas roupagens 
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históricas, Em tortuosa linha de raciocínio, avança a tese 

de que "alguns estudiosos brasileiros pretenderam 

transplantar para o nosso pais o sistema imperante no 

direito anglo-americano" em matéria de impeachment, o que 

seria inadmissíveL pois os Estados Unidos teriam herdado, 

no que tange à responsabilidade política do chefe do 

Executivo, a experiencia inglesa, matriz do sistema 

parlamentar de governo, 

-A liberdade de defesa do acusado nao vai 

ao ponto de se admitir que ele possa deturpar a verdade 

histórica, ou criar versões que melhor se coadunem com a 

sua linha de argumentação. 

Quando se di scut i u a no rma sob re 

impeachment, nos trabalhos da Convenção de Filadélfia, 

exatamente na sessão do dia 8 de setembro de 1787, um dos 

convencionais (o Coronel Mason) criticou o projeto 
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apresentado, pelo fato de que admitia o afastamento 

compulsório do presidente tão só nas hipóteses de traição 

(treason) e suborno (bribery). Segundo esse convencional, 

tais hipóteses seriam de rara incidência e a sua previsao 

não asseguraria, por si só, uma razoável garantia contra o 

abuso de pode r p res i denc i aI, Propôs então se ac res

centasse ao texto, como causa do impeachment, também a má 

administração (maladministration), 

Contra essa proposta, dois outros 

convencionais, Madison e Governor Morris, objetaram que o 

termo "má administração", pela indefinição de seu conte~do 

acabaria sujeitando o presidente à discrição do Senado; ou 

seja, reproduziria, de certa forma, o sistema parlamentar 

de governo vigente no Reino Unido. 

Diante da objeção, Mason avançou uma outra 

fórmula: em lugar de má administração, falar-se-ia em high 
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crimes and misdemeanors (Sobre essa discussão histórica, 

vejam-se o relato e os comentários de CHARLES L. BLACK, Jr., 

Impeachment, New Haven e Londres, Vale University Press, 1974, 

PP. 27 ss.). Note-se que esse último conceito, na técnica do 

direito anglo-saxônico, aplica-se a delitos menos graves, 

geralmente punidos com multa ou prisão simples. (Black's Law 

Dictionary, 4a. ed., St. Paul, West Publishing Co" 1968). 

Quando do julgamento do preSidente Andrew 

Johnson perante o Senado, em 1867, o sentido da expressão 

"high crimes an~misdemeanors" foi claramente preCisadO como 

designando toda sorte de delitos e comportamentos 

antijurÍdicos, sem contudo resvalar para a simples falta de 

confiança do Legislativo na pes~oa do Chefe do Executivo. O 

Deputado John Bingham, líder da comissão acusadora do 

presidente Johnson no processo senatorial, declarou então: "Um 

crime grave ou contravençao sujeita a impeachment (an 

impeachable high crime or misdemeanor) é, em sua natureza e 
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efeitos, algo de subversivo de algum princípio fundamental ou 

essencial de governo, ou altamente prejudicial ao interesse 

público, e pode consistir na violação da Constituição, da lei, 

de um juramento oficial, ou de um dever público, de modo 

comissivo ou omissivo, ou, sem que haja violação de uma lei, 

pelo abuso dos pOderes discricionários em -razao de motivos 

torpes ou de propósitos torpes" (apud LAURENCE H. TRIBE, 

American Constitutional Law, Mineola, The Foundation Pres~, 

1978, PP. 217/218). 

A defesa do denunciado, neste processo, 

reproduz integralmente o principal argumento apresentado pelo 

ex-presidente Nix~nJ em sua defesa perante a Câmara dos 

Deputados norte-americana. 

Os defensores de Nixon sustentaram, desde o 

inicio do processo de "impeachment", que ele não poderia ser 

-afastado do cargo enquanto nao se demonstrasse Que teria 
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cometido um crime comum, definido em lei federal (cf. o 

minucioso relato do processo, dado por JOHN R. LABOVITZ, em 

Presidential Impeachment, New Haven e Londres, Vale University 

Press, 1978, cap, 3º, pp, 90 e ss,), 

Essa argumentação foi claramente rejeitada, 

Como declarou o Judiciary Commitee da Cãmara, "quando a 

questão em causa é a complacência presidencial para com as 

eXigencias e as limitações impostas pela Constituição ao 

exercício da presidência o fator crucial - -nao e a qualidade 

intrlnseca da conduta," ou seja, se o ato cometido constitui 

crime comum ou não, "mas a importãncia dos seus efeitos sobre 

o sistema constitucional ou o funcionamento do regime" (JOHN 

R. LABOVITZ, cita I p, 95), 

Em comentário a essa decisão parlamentar, 

salienta o mesmo autor que "o impeachment é remédio 
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constitucional, rião um substituto para o indiciamento do 

presidente em crimes comuns. A partir desta premissa, é fácil 

concluir que o impeachment sanciona violacões constitucionais, 

não ofensas ã lei", "A pedra de toque para o Julgamento da 

conduta presidencial", prossegue, "foi reconhecida como sendo 

a fiel execucão de seu juramento de exercer o cargo e 

preservar, proteger e defender a Constituicão da melhor 

maneira possível, bem como o seu dever de cuidar para que as 

leis sejam fielmente executadas" CLABOVITZJ pp, 98/99), 

Como argutamente observado por outro autor 

norte-americano (CHARLES L. BLACK Jr" cit., pp, 33 ss,), -nao 

é difícil imaginar situacoes em que um presidente da República 

ofende gravemente a dignidade do cargo pela sua conduta 

indecorosa, sem que isto possa ser tipificado como crime 

comum. Levanta ele" assim, a hipótese de o presidente, com 

autorizacão do Senado, viajar para a Arábia Saudita e lá, 

segundo os costumes locais, passar a conviver com quatro 
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mulheres. Se o Presidente não é casado, -nao tera cometido 

crime algum. Mas 
. 

quem ousara negar que manifestou uma 

conduta incompatível com a honra, a dignidade e o decoro do 

cargo, segundo os padrões morais vigentes na sociedade 

norte-americana? 

No Brasil, a distinção conceitual e prática 

entre crimes de responsabilidade e crimes comuns sempre 

existiu e foi afirmada, ininterruPtamente, desde o 

estabelecimento de nossa ordenação de país independente. Já 

o CÓdigo Criminal de 1830 excluía de sua abrangência "os 

crimes de responsabilidade dos Ministros e Conselheiros de 

-Estado, os quais serao punidos com as penas estabelecidas na 

1 e i respect i vali. É esta, aI iás, -a origem da expressa0 

"pleonástica e insignificante" (Tobias Barreto) crimes -de 

responsabilidade. 

Em todas as nossas Constituições republicanas, 

sempre se distinguiu o crime de responsabilidade do crime 
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comum: o primeiro definido como infração política, cujo 

processo e julgamento é exclusivamente da alçada dos órgãos de 

representaçao política; enquanto o segundO submete-se 
, 

a 

jurisdição comum do Poder Judiciário. 

Agora, a defesa do presidente afastado pretende 

subverter esse entendimento pacífiCO, engendrando uma fallacia 

compositionis: como os crimes de responsabilidade costumam vir 

acompanhados de crimes comuns, pretende-se que um é parte do 

outro . Já -nao estariamos diante de especies criminosas 

distintas e separadas, mas de um conglomerado heteróclitoJ com 

todas as aparencias da monstruosidade: seriam crimes 

xifópagos. 

Para afastar essa criação teratológica, basta 

um minuto de reflexão. 

-Se o crime comum e elemento tipOI09ICU uv \..11111'-' 

de responsabilidade, por que -razao todas as nossas 
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Constituições republicanas teriam se preocupado em declarar o 

bem jurídico ofendJdo em matéria de crime de responsabilidade, 

precisando que a sua definição tipológica há de ser dada por 

lei especial e não pelo Código Penal? Por que teriam 

reservado para os crimes de responsabilidade uma única e 

especialíssima puniçao, qual seja a perda do cargo, com 

inabilitação temporária para o exercício de função pública? 
I 

Por que teriam atribuído a órgãos políticos e não judiciários 

o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade? 

A nenhum doutrinadorJ parlamentar ou tribunal 

brasileiro jamais escapou a evidência de que o presidente da 

República pode cometer crime comum durante a vigencia do 

mandato - como quando atropela e mata um transeunte ao guiar 

um automóvel na via pública -, sem que esse fato represente, 

minimamente, um crime de responsabilidade, segundo a lista de 

infrações políticas contida na Constituição Federal e 
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legislacão especial . InversamenteJ ninguem jamais ousou 

sustentar I -entre nos, ate o presente processo de 

"impeachment", que a ofensa ã honra, dignidade e decoro das 

funcões presidenciais -so se considera ocorrentel quando 

demonstrada a prá~ica de crime comum contra a Administracão 

PÚblical -como a corrupcao passiva, a prevaricacao ou o 

peculato. 

A nossa primeira lei republicana de crimes de 

responsabilidade; o Decreto nº 30, de 1892, considerava , 

criminoso, por parte do presidente da República, "comprometer 

a honra e a dignidade do cargo por incontinencia pÚblica e 

escandalosa, ou pelo vício de jOgOS proibidos ou de embriaguez 

repetida, ou portando-se com inaptidão notória ou desídia 

habitual no dese~penho de suas funcões ll (art. 48). Onde esta, 

em tudo isso, o crime comum? 
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Ao comentar a disposicão constante do art. 9º, 

nº 7, da Lei nº 1.079, de 1950, observou o ministro Paulo 

Brossard: 

HNão é preciso grande esforco exegetico para 

verificar que, na amplitude da norma legal 

Hproceder de modo incompatível com a 

diQnidadel a honra e o decoro do cargoH 

cujos confins são entregues à discricão da 

maioria absoluta da Câmara (agora maioria 

qualificada de dois tercos) e de dois tercos 

do Senado, cabem todas as faltas possíveis, 

qinda que não tenham, nem remotamente, feicão 

c r i m i na I" , 

o Impeachment, la. ed" Porto Alegre, 1965, nº 

39i 2a. ed" são Paulo, 1992, ibidem) 
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o sofisma da resposta a uma acusacão ausente do libelo 

Preparado assim o terreno - com a xifopagi,a do 

concurso necessario de crime de responsabilidade com crime 

comum - pôde a defesa enveredar pelo invio caminho de mais um 

sofisma: acumula citações e argumentos para refutar uma 

acusação não formulada. É a ignoratio elenchi. 

Sustenta a defesa (nº 224) Que o crime definido 

no art. 9º1 alínea 71 da Lei nº 1.079, de 1950, - efetivamente 
.. 

arguido no libelo acusatório - não se teria verificado, no 

caso do presente processo, pOis o recebimento de vantagens 

indevidas só configuraria uma conduta criminosa, se se 

demonstrasse ter havido o crime comum da corrupção passiva. 

A denúncia afirmou, com base na vasta prova 

colhida pela Comissão Parlamentar de Inquérito, Que o 
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presidente da RepGblicaJ sua esposa e seus familiares mais 

proximos receberam durante vários anos vultosas quantias em 

dinheiro, provenientes de terceiros. Essas transferências de 

recursos pecuniários atingiram montante várias vezes superior 

ao total dos estipêndios do cargo presidencial -e nao tem a 

menor ligação com rendas regularmente produzidas pelo 

patrimônio pessoal do presidente da RepGblica, o qualJ de 

resto, o reconhece e confessa. 

LogoJ o presidente afastado percebeu, longa e 

copiosamenteJ vantagens indevidas e isto constitui no , 

espírito e na letra - o crime de responsabilidade definido no 

art. 9Q, alínea 7, da Lei nQ 1.079. 

Dizer-se que essa disposição legal carece de 

tipicidadeJ se não se lhe faz a junção com um crime 

, 
patrimonial comum, e laborar claramente no engano. 
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Os crimes de responsabilidade - nunca é demais 

repetir - sao infrações penais de natureza constitucional. 

Eles violam a ordem jurídico-política instituída na Lei Maior. 

As Constituições - como a nossa de 1988, e as 

Que a precederam - contêm, além dos princípios tradicionais de 

organização política, também outros, de natureza aXiológica. 

É a sua ordenação fundamental de valores CKONRAD HESSE, 

Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland, 15a. ed., Heidelberg, 1985, nº 299), 

o crime previsto no art. 9º, alínea 7, da Lei 

nº 1.079, representa o desdobramento da infração enunciada no 

art. 85 - V da Con?tituição Federal: é um caso típico de 

improbidade administrativa. 

o presidente da República, em nosso sistema de 

governo, tem, entre suas atribuicões privativas, a de exercer 
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-" - - -

a direcão superior da administraç~o federal (Constituição, , 

art. 84 - In. E a Administração, como está inscrito no art. 

37, deve obedecer, entre outros princípios, ao da moralidade 

administrativa. 

Até bem pouco tempo, o conteúdo concreto dessa 

probidade administrativa não vinha fixado em lei, mas era 

reconhecido pelos padrões médios de moralidade, vigentes em 

nosso meio. HoJeo além da norma constitucional. "legem 

habemus", com a promulgação, em 2 de Junho passado, da Lei nQ 

8.429. Note-se Que não se trata de lei penal, mas de diploma 

definidor de hipóteses de improbidade administrativa. 

Para a Lei nQ 8.429, há tres classes de atos 

caracterizadores de improbidade administrativa: os Que 

importam enriquecimento ilícito, os Que causam preJuizo ao 

erario e os Que atentam contra os princípios da Administração 

Pública. -Os primeiros - correspondentes as situações de 
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enriquecimento indevido do direito privado consistem em 

"auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em 

razão do exercicio de cargo, mandato; funcão; emprego ou 
-

atividade", na órbita da Administracão P~blica. 

são especificados, entre os atos de improbidade 

administrativa e enriquecimento ilícito; os seguintes (art. 

9Q, incisos I e lI): 

- "receber, para si ou para outrem, dinheiro; 

bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem economica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificacão ou presente de quem tenha interesse, direto ou 

-indireto, que possa ser atingido ou amparado por acao ou 

omissão decorrente das atribuicões do agente p~blico"; 

lIadqui ri r, para s i ou para outrem, no 

exercicio de mandato, cargo, emprego ou funcão p~blica, bens 
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de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional -a 

evolucão do patrimonio ou à renda do agente p~blico". 

-Importa observar, a vista desses dipositivos 

legais, que: 

a) "agente p~blico" ~ "todo aquele que exerce, 

ainda que transitoriamente ou sem -remuneracao, por eleicão, 

nomeacão, designacão, contratacão ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou funcão" na 

organizacão estatal (Lei nº 8.429, art. 2º)j 

b) a vantagem recebida pelo agente p~blico é 

- -considerada indevida, ainda que se demonstre que ela nao e 

proveniente de recursos obtidos de forma ilícita, bastando 

para caracterizar a imprObidade que o agente tenha consentido 

em recebê-la; 
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c) a ilicitude dispensa a prova de que o agente 

caPtou a vantagem recebida, dolosamente, com a consciência do 

ilícito. 

Hoje, em todas as camadas do povo brasileiro 

e as impressionantes manifestacões de rua, em todos os 

quadrantes do país, o comprovam - a consciência ética julga 
~ 

inadmissível que um presidente da República, que é hóspede e 

estipendiado da Nacão, tenha os gastos de sua vida privada 

suportados por amigos e antigos companheiros de campanha 

elei toral. 

Ofende violentamente o decoro público o 

Presidente que vive como se fôra a concubina teúda e manteúda 

de um doador privado, e que não demonstra a menor consciência 

da indignidade de seu comportamento. 
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Citacões QUe não servem ao acusado 

Comp se viu, a tese da defesa, sobre a 

necessidade da existência de um crime comum como pré-requisito 

-do "impeachment" e absolutamente infundada. As inumeras 

-citaçoes constantes das razoes oferecidas em favor do acusado 

-nao o favorecem. Quando os autores referidos falam em crime 

ou na "violação do direito costumeiro ou de lei, que possa dar 

margem a uma acusação" (Raoul Berger), é claro que se referem 

ao crime de responsabilidade, e, como se sabe, a lei 

brasileira contem disposição expressa prevendo a infracão (Lei 

nº 1.079/50). 

Se se trata de crime de responsabilidade a lei 

-estabelece uma sançao, ou pena, ou puniçao, ou castigo. Em 

direito constitucional o "impeachment" tem conteúdo e natureza 

de sanção política. Se se tratasse de delito comum, ou se 
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este fosse pressuposto do "impeachment" presidencial~ o 

procedimento deveria ser deferido ao Supremo Tribunal Federal 

cu nele principiar. 

Repassando uma a uma as transcricões da defesa, 

vemos que todas elas. ao inves de servir. a desservem. 

Barthélemy, Burdeau, Hauriou e Gicquel, Pelayo, Negri, todos 

exprimem um pensamento semelhante: "o -impeachment" e o 

processo pelo qual o Congresso tem a possibilidade de colocar 

em causa a responsabilidade penal do presidente" (Hauriou e 

Gicquel). Perfeito. Responsabilidade penal funcional, por 
/ 

crime de responsabilidade, julgada pelo Cc~oressoJ 
- -orgao 

político, eleito pelo povo, mediante crít~rjos que se assentam 

nos dados trazidos aos autos, especialmente os de carater 

ético-funcional. 

Pontes de Miranda, citado na defesa, assinala: 

",., os princípios que regem a responsabilizacão do presidente 
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da República ... são principios de direito constitucional e 

principalmente de direito processual" ..... . "nunca se 

-confundiu ela com a responsabilidade penal" (Com. a 

Constituição de 1967, Tomo 111, 1967, p. 352). 

É claro que todo processo, como qualquer 

expediente administrativo, tem um embasamento jurídico. O 

julgamento é que é diverso, quanto aos critérios que informam 

a convicção do julgador. Assim, o julgamento pelo Senado é 

necessariamente político, o que não quer dizer arbitrário. 

No júri, por exemplO, há julgamento, mas os jurados julgam de 

consciencia, naturalmente sem perder de vista as bases 

jurídicas do proçesso, encaradas de forma diversa das que 

seguidas pelo juiz togado. 

-sao 

Ninguém terá enxergado o problema com maior 

lucidez do que Alcino Pinto Falcão, comentando a C6nstituição 

de 1946: 
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"Em face do que prevê o § 3Q do art. 62 ... estã 

evidente que a sanção resultante do lIimpeachment ll 

é puramente política, caso contrário 

cair-se-ia eventualmente num proibido ne bis 

in idem. Na doutrina alemã, mesmo na atual 

(von Weber) , há quem acentue a natureza penal 

do procedimento (strafrechtlichen Charakter). 

Mas sem razão, como é do parecer da maioria, 

re,capi tulada por Menzel, que conclui que se 

trata de procedimento político, a serviço da 

ordem constitucional ll (Const. Anotada, vol. I, 

1956, P. 157). 

A defesa preferiu citar outra passagem da obra 
; 

de Alcino Pinto Falcão sobre lia proibição de normas penais 

imprecisas. indeterminadas ll
, 

Em sessão da Comissão Especial que instrui 

este processo, o eminente senador José Paulo Bisol alertou os 
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seus pares para a malícia de tal alegação, e mostrou que no 

CÓdigo Penal poder-se-ia dizer imprecisas certas definições, 

como entre outras a do art. 215 (ter conjunção carnal com 

mulher honesta mediante fraude), do art. 216 (induzir mulher 

honesta ... L do art. 219 (raptar mulher honesta ... ), do 'art. 

ISS, § 20 (pequeno valor de coisa furtada .... ), as agravantes 

do motivo fútil ou torpe. 

o Caso Pe~robrãs. A confissão do denunciado 

o primeiro escândalo que veio à tona, ignorado 

pela defesa, foi o caso Petíobrás, onde há uma tácita 

confissão do den4nciado, de solidariedade e conivencia com 

P,C, Farias. Em seu depoimento prestado agora perante a 

Comissão Especial, Luiz Octávio da Motta Veiga lembrou um fato 

bem significativo. No dia de sua demissão da presidência da 

Petrobrás, o denunciado, no trajeto de trem entre Lisboa e o 

Porto, fez este comentário, que sugere tudo: u~ uma peça que 
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estã funcionando mal e. portanto, tem de ser substituída". O 

porta-voz da presidência, nunca desmentido pelo denunciado. 

"referiu-se vãrias vezes a insubordinacão". 

Respondendo ao relator, o ilustre senador 

Antonio Mariz - que lhe indagou se a insubordinacão teria 

relacão com a resistência da Petrobrãs 
. 

em curvar-se as 

eXigencias ou solicitacões do sr. PC Farias Motta Veiga foi 

positivo: "Não tenho d~vida,.,. insubordinacão ao esquema que 

foi montado dentro da RepGblica" . . 

Jã no primeiro oepoimento prestado ã CPI, e 

repetido diante da atual Comissão. PC Farias procurou 

interc~der em dois casos: "o da VASP e o da plataforma 18", 

afirmando de forma "enfãtica que gozava da intimidade do 
~ 

presidente da RepGblica, do presidente da Caixa Econômica 

Federal Lafaiete Coutinho e de outras pessoas do Palãcio do 

Planalto", P.C. Farias "circulava com certa facilidade na 
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Caixa Econômica Federal e havia tentado a mesma coisa no 

BNDESi dizia também ter no Ministério da Sa~de muitos 

contatos. Motta Veiga destacou ainda que tais informações 

lhe eram passadas pelo próprio P.C. Farias; segundo o qual seu 

pOder era outorgado pelo proprio presidente (fl. 59; do 

relatório final da CPI). 

-No que toca a plataforma p-18, P.C. Farias 

'~interessou-se pela margem de lucros das empreiteiras nesse 

tipo de concorrência e terminou frustrado pela decisão do 

Conselho de Administração que concedeu aquela obra para o 

Consórcio Tenenge-Fells ... o sr. Paulo César Farias buscava 

informações privilegiadas para obter vantagens li (id. fls.50). 

- - -No caso da VASP; ve~se claramente que nao so PC 

Farias, mas o próprio denunciado estava interessado na 

operação, que consistia, inicialmente, num empréstimo da 
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Petrobrás no valor de "40 milh6es de dólares para reembolso em 

-10 anos apenas com correçao cambial". -Motta Veiga nao 

cedeu. PC Farias, após a privatização da VASP, fez uma 

segunda proposta, esta para uma permuta de combustível, também 

no valor de 40 milh6es de dólares, Audacioso, PC Farias 

confiava no denunciado, e "passou a discutir" com Motta Veiga 

"a conveniência de se manterem alguns diretores da Petrobrás, 

sob a alegação de que precisava ter maior controle da 

máquina."(id,p.71). 

O contubérnio entre P.C. Farias e o· denunciado 

. --so um cego nao ve. o Secretário Geral da Presidência 

da Rep~blica, embaixador Marcos Coimbra, cunhado do 

denunciado, foi acionado, telefonou para Motta Veiga e 

"expressou seu desapontamento, dizendo que aquilo contrariava , 

o empenho do Palácio do Planalto para a concretização do 

processo de privatização da VASP." (id. fls. 71 e 72). 
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Como já vimos, a saída se deu por 

insubordinação. 
. 

Insubordinado e quem se rebela, ou se 

revolta, é o indisciplinado, é aquele que -nao cumpre ordem. 

De quem foi a ordem? Quem podia dá-la? Parece claro que 

era o presidente da República, que a deu, primeiro, através de 

P.C. Farias, eJ depois, por intermédio do embaixador Marcos 

Coimbra, este com o vínculo funcional de Secretário Geral da 

Presidência . Se não a deu por escrito, assu~iu-a ao 

determinar a demissão de Motta Veiga, por insubordinação. 

Raciocinemos: - houve um incidente entre P,Co Farias e Motta 

Veiga, porque este não atendeu ao pleito por aquele formulado, 

e que era contrário ao interesse da empresa. Com quem ,ficou 

o denunciado? 

Esse episódiO retrata duas coisas: o 

prestígio de P.C. Farias junto ao denunciado e a cumplicidade 

deste ao punir o funcionário probo que defendia o interesse de 

uma empresa estata). Já aí o denunciado estava procedendo 
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"de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do 

cargo ll
• 

o crime do art. 8º. 7 da Lei nº 1079/50 

Ficou plenamente demonstrado que o 

denunciado foi advertido, em várias oportunidades, sobre as 

incursões do sr. P.C. Farias nos diversos setores da 

administração, exercendo intensivo tráfico de influência. 

Os depoimentos de Pedro Collor de Mello e Renan Calheiros 

revelam que o presidente afastado foi alertado sobre a 

deletéria e criminosa atuaçao de seu dileto amigo e 

tesoureiro da campanha eleitoral. Mais recentemente, o 

ministro Jorge Bornhausen confirmou as gestões feitas, 'junto 

ao denunciado, reclamando providências para fazer cessar as 

ações do sr. PIC, Farias. A defesa viu-se obrigada a 

desisti r do depoimento do ex-ministro da Coordenação 

política porque este declarou, em entrevista aos jornais, 
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que o seu testemunho não favoreceria ao denunciado (doc. 

nº 1), o acusado não atendeu a conse 1 hos ou admoestacões 

de amigos e auxiliares. o sr. P.C. Farias contava; na 

verdade, com a anuência e com a omissao do denunciado. 

Nunca houve; de sua parte, um movimento, a declaracão de uma 

providência ~ara conter a desenvoltura do notorio 

extorsionário. 

Não há dúv i da J PO rtanto, de que o 

denunciado infringiu, também, o art. 8º, inciso 7, da Lei nº 

1.079, de 10/04/50, que considera crime de responsabilidade 

do presidente da República, Upermitir, de forma expressa ou 

tácita, a infracão de lei federal de ordem pÚblicau
, P.C. 

Farias infringiu, entre outros, os artigos 332 e 333, do 

Código Penal (exploracão de prestígio e corrupcão ativa). 

O denunciado permaneceu silente e permitiu a P.C. Farias a 

infracão de lei federal de ordem pública. 
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Ainda a Operacão Uruguaia Impostura e Cinismo 

A simples revelação de que teria havido a 

chamada 1I0pe ração Uruguai ll já seria motivo suficiente para 

alijar o'denunciado da Presidência da República. Contado, 

ninguém acreditaria que um cidadão, investido nas altas 

responsabilidades da chefia do governo de um pais, fosse da 

Franca ou do Gabão, dos Estados Unidos ou da Somál ia', da 

China ou de Angola, viesse a públiCO para confessar que se 

envolvera numa operação clandestina de empréstimo de cinco 

mllhoes de dolares, no sub-mundO dos negocios de outra 

terra, e trouxera o produto dessa escusa transacão, já 

convertido em moeda nacionaL para financiar uma campanha 

eleitoral em que iria disputar o cargo de primeiro 

magistrado da Nacão. A indignidade está na operacão em si 

mesma; se tiver existido, esta, intrinsecamente, na 

confissão de sua prática. O denunciado confessou, sim, 

confessou não ter qualquer escrúpulo pessoal diante das leis 
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e da ética, Violou conscientemente oito textos do Código 

Eleitoral, dez artigos da legislação tributária, duas 

disPosições da Lei de Registros Públicos. Afrontou a 

Constituição, infringiu leis penais comuns e a que define 

crimes de responsabilidade. Desrespeitou princípios ético-

-funcionais e atentou contra a moral idade administrativa. 

O denunciado não teve pejo de dizer que utilizou meios 

ilícitos e imorais para realizar um emprestimo, sub

-reptÍcio, no estrangeiro, havendo graves aparencias, 

veementes indícios e. substanciais elementos que fazem 

suspe i ta r de uma auto-acusação f a I sa, numa tentat i va 

desesperada para sôlvar-se da avalanche de provas qU~ c 

CJITiP rometerr; def i n ~ t i vamente no aue toca à f a I ta de Gecc;-o 

para permanecer no exercício do cargo e, também, dos crimes 

comuns pelos Quais será julgado no Supremo Tribunal Federal. 

Parece incrível, mas o denunciado 

aparece, aí, de corpo inteiro, proclamando a execução de um 
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ato vergonhoso e degradante. o dinheiro veio às ocultas de 

Montevid~u e caminhou ate um "doleiro", -expressa0 

depreciativa que designa Quem "se ocupa ilegalmente em 

compra e venda de dólares" (Aur~lio) e habitualmente· se 

emprega para quem exerce uma atividade pouco limpa nos 

baixios do mercado financeiro. Esse doleiro, em afirmação 

suspei tÍssima, sem possui r nenhum documento de suas 

-operaçoes, disse ter comprado mais de trezentos quilos de 

ouro, que vendia pouco a pouco, a pedido de cláudio Vieira, 

para alimentar as contas do denunciado. A patranha foi 

desmascarada: os depósitos feitos na conta de Ana Acioli (a 

conta do presidente afastado) eram realizados por 

"fantasmas" de p,e. Farias, -Hab i tuados a fraude, Naj um 

Turner e cláudio Vieira forjaram uma declaração assinada 

pelo primeiro, assumindo a paternidade dos fantasm3s. TurGe~ 

renegou na policia e diante da comissão Especial a escritura 

Que cláudio Vlel ra dele obtivera para favorecer o 
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denunciado. Metido nessa salsugem, envolvido nesse lodo, 

em comparsaria com indivíduos da pior qual idade moral, o 

presidente perdeu a respeitabilidade exigida para dirigir os 

destinos do país. Enquanto esses trapaceiros se 

locupletavam, e o denunciado com eles convivia, uma mulher 

modesta, mas rica de força moral e de ardor civico, 

. 
arriscava o emprego e vinha a CPI para revelar a suja trama 

que era na realidade a chamada "Operação Uruguai". A 

descrição feita no -seu depoimento e impressionante, A 

~Operação Uruguai" foi uma montagem e é uma impostura. Tudo 

foi forjado no escritório de Alcides Diniz, com a 

participação de P.C. Farias, cláudio Vieira e do proprio 

denunciado. 

cláudio Vieira recusou-se a entregar à 

Comissão, como já o havia feito na CPL o original do 

contrato firmado em Montevidéu. -Tudo e tortuoso nesse 

documento e na promissoria, assinada como garantia do 

emprestimo, cláudic Vieira nega t"EIClG r-, 
'-" 
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contrato para assinatura dos avalistas Paulo Otavio e Luiz 

Estevão. Estes o contestaram na Comissão Especial. Quem 

estará dizendo a verdade? 

Agora, o inefável cláudio Vieira, homem 

enriquecido no exercício das funções públicas, com uma vida 

de ostentação, aparece com um laudo grafotécnico tardio 

pretendendo mostrar Que o contrato fôra assinado em 16 de 

janeiro de 1989. Confirma-se o adágio popularl a mentira 

tem pernas curtas. 

A Resposta de um grande Perito 

o Brasil inteiro conhece um dos maiores 

peritos criminais de sua história: Anton i o Ca rIos 

VilIanova, ex-diretor do 

CriminalÍstica, professor 

Instituto Nacional 

de CriminalÍstica 

de 

e 

DocumentoscoPia da Academia Nacional de Polícia, membro 

fundador da Associação Brasileira de CriminalÍstica, membro 
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da International Association of Forensic Science, etc. Foi 

a esse renomado e competente tecnico que pedimos um parecer 

sobre o laudo trazido cela defesa e obtia~ D0~ CI~udiQ 

atuaçao de Cláudio Vieira Já é suspeito, Já não merece fé. 

Villanova analisa o laudo, feito 

clandestinamente, sem fiscalização de ninguém, ao sabor das 

conveniências de cláudio Vieira e de seus comparsas da 

"Operação Uruguai". O parecer de Villanova vai acostado a 

estas razões (doc. nº 2) e chegou à conclusão de que o laudo 

oferecido pela defesa 

"não apresenta quaisquer elementos que 

possam comp rova r J em def i n i t i vo J que a 

data neles exarada - 16 de janeiro dê 

1989 - sej a aque 1 a em que I rea lmente I 

teriam sido confeccionadas as referidas 

peças", 
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o estudo de Villanova mostra que o laudo 

apresentado pela defesa não demonstra a contemporaneidade do 

papel e .da tinta com as datas exaradas nos documentos 

considerados. Servindo-se da opinião de autoridades na 

ma te r i a e cent redo nos seus conhec i mentos e 1 a rga 

exoeriencíaJ o ex-diretor do Instituto 
$ 

assinala ~ -fra~i'l·c·'"''''~· d I I ~ 1 1 lCWt: da pericia 

"Causou acentuada surpresa ao s1gnatârl0 

o fato de Que, em caso de tal 

importância ~ deI icadeza, não se tenha 

procurado lançar mão do único processo 

Que poderia estabelecer tecnicamente a 

cronologia da documentação relativa ã 

"Operação Uruguai" - maxime tendo em 

conta as suspe i tas levantadas J de Que 

teria ela sido montada entre os dois 
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primeiros depoimentos prestados por 

cláudio Francisco Vieira à CPI, ou seja; 

entre 10 de j unho e 27 de j uI ho do 

corrente ano - que seria o exame para a 

datagem das tintas utilizadas nos 

lançamentos manuscritos e assinaturas da 

documentação respectiva", 

Está claro para qualquer observador 

isento e inteligente que CláuQio Vieira não entregou o 

papel} quando falou na CPI} paía evitar precisamente o exame 

da contemporaneidade das assinaturas com ê data dn 
~ 

-
ODCUi:lentc: I f-. nac era urr ato . .. InocenLe, 

é o gesto de um criminoso Que se julga esperto e considera 

beócios os ~ue o vão julgar e todo o povo brasileiro. Não 

parece evidente que a recusa inicial à perícia foi mais um 

ardil desse "delinquente astuto e afortunado", de que fala 
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Ferriani, para deixar envelhecer o documento e, assi~, evitar 

-a constatacao de que as assinaturas nele apostas sao muito 

posteriores a sua data? 

. 
A mentiralhada em torno desse contrato e 

surpreendente. cláudio Vieira, o tomador do emprésti~oJ -nao 

participou das negociacoes, apenas o assinou. "Risum 

teneatis", Quanto à promissória, assinada posterior~ente, na 

versão fabulosa dos autores dessa farsa, cláudio Vieira apenas 

a teria assinado, não se tendo co~unicado com os avalistas 

Paulo Otávio e Luiz Estevão. Mas estes o desmentem. As , 

versões formam u~a trapalhada. E outra coisa não podia gerar 

uma farsa, representada desavergonhadamente no escritorio de 

um conhecido ho~en de negoclos e~ são Paulo, com a 

~articiDa:ao da quadrilha do governo. em busca ~e cxigeric 

para se medicar na agoria sinalizaca com os trabalhos Ca CPI. , 

Sandra Fernandes de Oliveira desarmou os emousteiros, e a 

situacão dos Dro~otores da tra~oia desmoronou. O .denunciado 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quarta-feira 11 1641 

mais uma vez ficou despido diante ~a Nacão. Os personagens 

trazidos para aJudã-Io nessa "operacão" eram figuras da 

marginalidade dos negocias financeiros, no Uruguai e no 

Brasil~ Ricardo Forcela e Najum Turner. Empréstimo 

-clandestino, sem um unico registro, a nao ser as palavras de 

aventureiros desqualificados. 

Villanova registra a incredulidade geralt -

. 
o contrato e datado de 16 de janeiro de 1989, o mesmo dia em 

~ue "o Diãrio Oficial publicou a Medida Provisória nQ 32, Que 

institui o novo padrão monetãrio", isto é, cruzados novos. ~ 

Quase imposs[vel Que o .teor da mudanca haja chegado a 

Montevidéu tão depressa, a ponto de permitir a sua leitura e 

exame, a transformacão da minuta existente e a conseQuente 

assinatur~. ·Tudo indica Que esse contrato foi assinado 

depois. Cláudio Vieira -diz Que nao estava presente em 

M .. .. -
~lon .... eVlaeUJ o contrato chegou-lhe dois ou ties dias 

-Dor macs ce UG descJnhecids, 
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nao e uma patranha. não é um engodo, conversa para enganar 

incautos? 

Com que recursos iria cláudio Vieira pagar 

o empréstimo? E o senhor Fernando Collor de Mello? 

Há varias outras Singularidades nesse 

contrato. tornando-o indigno de fé, Vejam-se as condicões de 

favorecimento. o prazo de sete anos para vencer e a escolha\ 

do foro da cidade de Maceió para sua execução, Não houve 

declaracão alguma sobre ele. nas reparticões devidas. Qual o 

nescio que iria entregar a fortuna de mais de 300 quilos de 

ouro a um indivíduo notoriamente inidôneo e desacreditado? 

o si~ples fato de colocar Ricardo Forcela e 

NaJum Turner como personagens - e personagens principais 

dessa inatred1tável estória, mostra que o denunciado -nao tem 

condicões morais para exercer o cargo maior do nosso pais. 
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-Perdeu o senso da medida das coisas, admite fazer ODeracoes 

em dinheiro ao fisco, às repartições competentes, envolve-se 

em vendas ilícitas de ouro, e acha 1sso muito natural, tanto 

-Que confessa e assume a responsabilidade da operacao. 

Positivamente, o senso moral. a compreensão da decência, a 

nocão de dignidade do denunciado não coincide com a do povo 

brasileiro. Perdeu, com isso, o direito de dirigi-lo. 

Muitos tem indagado se para o denunciado 
. 
e 

melhor ou pior Que o emprestimo tenha sido efetuado . 

Realmente em Qualquer dessas hipóteses ele fica . '-a descoberto 

quanto ao pudor e à limpeza de costumes que devem presidir os 

atos de qualquer homem de bem. 

. -O "impeachment" e uma fatalidade. que nao 

-decorre de outra coisa senao dos fatos degradantes que 

tornaram o denunciado incompatível com o exercício do cargo. 
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Esta é a i~pos1ção da Constituição, este é o anseio do povo 

-brasileiro, este e o dever dos que estao no comando dos 

Recursos Próprios 

A denúncia contra o presidente da República, 

apresentada à Câmara dos Deputados, refere que 

"as quantias ou bens recebidos de terceiros, 

enquanto no exercicio do mandato, devem ter 

causa certa e definida, sem o que se constituem 

em vantagens indevidas, de natureza ilícita _ou 

imoral", 

As explicações do denunciado para justificar 

. esses recursos foram sendo modificadas com o tempo. Em 
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30.06.92, tratava-se apenas de "recursos pessoais", produto 

de "suas aplicacões financeiras" (Relatório CPI). 

A Dartir ce 27.07.92 - ]2 nc SeGJ~d2 CeJ:l~e~:: 

do sr. Cláudio VIeira à CPI - emerge Uf!1 contrato com a "Alfá' 

Tradlng", "ca_sa de inversões" uruguaia, 

Finalmente em 26/10/92, com as alegacões de 

defesa esses recursos passam a provir de "contribuicões para a 

campanha e produto de operacão de cr~dito no Uruguai". 

Contribuicões para a Campanha 

-A versao baseada em "fundos de campanha" tem um-

ingrediente pernicioso; depende da palavra do sr. P.C. Farias. 

Uma temeridade. 
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o sr. Pie. Farias teve duas oportunidades de 

falar, sob compromisso de dizer a verdade. Na primeira 

delas, em depoimento prestado ao juiz da 3ª Vara da Justiça 

Federal de Alagoas em 29.04.911 

Cla~dic Vieira contra o sr. 

, 

(doc. nQ 3) declarou: 

-na aeao criminal ncvida cele 

ro·rr';v· i,.... V'_ ~(..; J. v Frias Filhs e Oljtr2S: 

a) "Que o grau de amizade com o Sr. Cláudio 

. 
Francisco Vieira e do mesmo grau de sua amizade com o Sr. 

Fernando Collor de Mello"; 

bl "Que chegou a pedir ajuda a amigos para a 

campanha do então candidato, mas tais ajudas foram prestadas 

diretamente ao partido .... " 

-c) "que nao sabe se dinh~iro foi entregue ao 

partido por esses amigos"; 
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d) "que não recebeu nenhum dinheiro, objeto de 

doacão, para ser empregado na campanha do então candidato 

Fernando Collor de Mello"; 

e) "que como colaborador do entao candidato 

Fernando Collor de Mello o depoente prestou colaboracão -q 

candidatura, fornecendo-lhe materiais, como camisetas, 

"~r"+"""'er- m í 'jPl0.s de r-pri,,1"" e ,,-dl :..C~ ;:)J !;~'-" '-' ....,: :""'-_\.Ju ... QJ. 

na contabilidade do PRN", 

f) "que a colaboracão solicitada pelo depoente 

-destinava-se ao partido, e nao em favor do candidato 

diretamente, nem mesmo ao querelante;" 

-g) "que nao sabe se os colaboradores da campanha 

prestaram ajuda em dinheiro, mas se o fizeram, acredita o 
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depoente, que tal se encontra registrada na contabilidade do 

partido", 

. 
Depois, em depoimento prestado a CPMI declarou 

em 09/06/92: 

"0 Sr. PAULO C~SAR CAVALCANTE FARIAS Fui 

- coordenador financeiro da campanha, sim. 

O Sr. RELATOR (Amir Lando) - As contas oficiais 

e as suas bateram? 

o Sr. PAULO CtSAR CAVALCANTE FARIAS - As contas 

da campanha são. aquelas que estão anexadas ao balanço em poder 

do Tribunal Superior Eleitoral. 

o Sr. MARCELO BARBIERI - Sr. Paulo César, qual 

foi o saldo da campanha da qual o Sr. foi tesoureiro? 
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o Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS - Saldo da 

-campanha e o que foi apresentado oficialmente ao Tribunal 

Superior Eleitoral. 

O Sr. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS - Sr. Presidente, 

-eu gostaria que o depoente informasse, pois nao me pareceu que 

tenha ficado claro ainda, a respeito de sua função de 

coordenador financeiro da campanha. Existe alguma divergência 

entre os fundos arrecadados e a prestação de contas feita pelo 

tesoureiro oficial? 

O Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS - Os fundos 

dos quais tomei conhecimento e Que cassaram pela m:nha ~ão sãc 

os Que foram demonstrados ao ,....~ 

uC 

Os outros não passaram pela minha mão. 

o Sr. JUTAHY MAGALHÃES - O senhor foi o 

coordenador financeiro da campanha. Eu perguntaria: qual o 
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volume de recursos arrecadados por V. Sa, para a campanha de 

1989? 

o Sr. PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS - Senador. 

os recursos que passaram pela minha mão, são aqueles que estão 

declarados no Tribunal Superior Eleitoral." 

-Se o sr. P.C. Farias disse a verdade, a versao 

do denunciado cai por terra. A nova versão eXige que o sr. 

P.C. Farias tenha mentido perante a Justiça Federal e mentido 

perante a CPI. 

Em quem acreditar: no denunciado ou no sr. P,C. 

Farias? Ou em nenhum dos dois? Diante disso, a defesa há 

de Dergunta~-se: como sair desse enbrulhc? 
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Fundos Partidários 

Contribuições para campanhas eleitorais 

constituem "Fundos Partidários" que, como o proprio nome 

- -indica, nao sao recursos dos candidatos mas dos partidos. 

Decorrem, entre outras fontes, de doações de pessoas físicas, 

no limite de 200 salários mínimos (lei 5.682/71, art. 95. 

lll)j são contabilizadas em livro proprio (art. 95, § lº); e 

"-

anualmente publicadas no DOUCart. 95, § 2º), Sua movimentac~o 

é feita obrigatoriamente perante o Banco do Brasilu Caixa 

Econômica ou sociedades bancárias de economia mista (art. 93, 

V, 102), com aplicações claramente definidas (art. 105), 

nenhuma das quais refere o sustento pessoal de candidatos. 

fio mesmo sentido a Resolução do TSE nº 15.443/89 

que, confirmando a Lei 5.682/71 - art. 93. § 2º, veda ao 
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ca~didatc a realizacão de deSDesas, sob De~2 de -cassacac de 

res~e:tivQ mandatc; "devendo processe- tocos os gastes a:~aves 

dos Partidas ou Comi tê$" ( art. 8Q). 

Apenas "determinados dirigentes dos Partidos e 

Comitês legalmente constituídos" podem receber ou aplicar 

recu rsos f i nance i ros em campanhas PO 1 í t i cas (a rt. 93, I ) ; 

-sendo ilícitos os recursos financeiros "cuja origem nao seja 

mencionada ou esclarecida" (art. 92)~ 

Tenha-se ainda em conta que o saldo do Fundo 

Partidário do PRN, ao qual o denunciado é vinculado, foi na 

última eleicão presidencial de apenas NCz$ 42.382,93 

equivalente a US$ 614 dólares sem nenhum registro de 

transferência de valores à pessoa física do denunciado. 
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Assim, fabricam-se recursos disponíveis de um 

dia para ó outro, à custa de práticas abertamente ilÍcitasi 

sem maior preocupação com o sentido etico contido nesses 

A Montagem da Operacão Uruguai 

o sr. Cláudio Vieira, tomador nominal do 

financiamento, expressamente declara em segundo depoimento 

perante a CPI que firmou o contrato "a mando do entao 

governador Fernando Collor de Mello"; e em terceiro 

depoimento, que a finalidade do empréstimo fôra o atendimento '-

das "despesas com a campanha presidencial e com os gastos 

pessoais do presidente e sua famflia u
, 

A defesa confirma a decisão de "contrair 

emprestimo no exterior" (item 117) como uma escolha pessoal do 
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denunciadoi sendo de sua responsabilidade direta, com todas as 

suas consequências jurídicas, a denominada uOperacão Uruguaiu. 

A legislacão brasileira (Decreto nº 23.258/33 

e Lei 4,131/62; e as Bancc 

estrangeiro no Brasil e subsequente remessa de juros e retorno 

do princlpal,-o. prévio registro do Ingresso no Banco Central 

por operacão realizada em instituicão financeira. 

A simples contratacão no exterior de emprestimo 

-em moeda estrangeira, sua conversa0 ainda no exterior em moeda 

brasileira e a internacão desses recursos. indeoendentemente 

dos r~gistros obrigatórios. objetivamente impede seu pagamento 

no Brasil. 

Os bens pessoais do denunciado -sao claramente 

insuficientes para o pagamento da dívida, como ficou 
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evidenciado nas suas declarações de Imposto de Renda enviadas 

à Comissão Especial pela Receita Federal; e os proventos que 

receberia no cargo sequer remotamente pagariam parte do 

montante mutuado. Aceitar a validade do contrato importa 

admitir que os· valores seriam pagos com recursos de terceiros, 

com todas as implicações aéticas de um pagamento por amigos ou 

J3~ceiros, 

o Art. 129 da Lei de Registros Públicos 

o original do contrato uíuguaio 

- -nao foi apresentado, mas ainda que o tivesse sido nao poderia 

produzir efeito algum (ou seja, juridicamente não eXiste), uma 

vez que não foi. registrado no competente registro públ ico 

brasileiro, como expressamente determinam os artigos 1291 

inciso 6Q, e 130 da Lei dos Registros Públicos (Lei nQ 

6.015/73): 
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As alegações de defesa são uma, reproducãd 

literal da resposta (item 6) ao Procurador Geral da Repúblicã 

no Inquérito 705-6/104, de 22/10/92, com um' acréscimo 

relevante: 

,I,IA Lei dos Registros Públicos . 
so exige essa 

formalidade para os documentos em língua' 

~stia:;geira D 0v·rler,~~I' val~r rnr~~~ _ w,l.. \0;, ...... _. 1.,.._ 

a8e~as SQ~er:te têm de produzir efeitos 

em reparticões da União, dos Estados e dos 

Municípios, ou em Qualquer instância, juízo ou 

tribunal", 

o texto do inciso 6º do art. 129, "PARA --' 

PRODUZIREM EFEITOS II 
- converte-se nas alegacões em um "TEII DE 

PRODUZIR EFEITOS", desinibida adulteracão do teor do referido 

dispositivo legal. 
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Dessa adulteracão se seguiria Que somente ou 

"apenas somente", -para usar expressa0 dessas alegacões 

preliminares - deveriam ser aqui registrados os documentos 

estrangeiros Que desde a sua origem necessariamente se 

destinassem a produzir efeitos em reparticoes públicas, 

instãncia. Juizo ou tribunal do Brasil (como a sentenca 

-estrangeira Que aqui deva ser homologada); o Que nao ocorreria 

com a suposta nOperacão Uruguai", porque na ocasiao em Que se 

-diz ter sido contratada o denunciado nao pensava em 

. r.ennUfT: 
. -
o rgacf . h' . 

PiJullCC 
. . ., . 
D ,....~,.... ... i o' rl-'" I 
, t O~;. J.,-l! \,..., e 

deveriam, ao invés, segundo aquela adulteracão, ser aqui 

registrados QS. documentos estrangeiros Que somente em 

decorrência de ocasionais clrcunstãncias supervenientes se 
I '>" I, 

viesse a pretender produzissem efeitos perante' órgãos públicos 

brasileiros. 
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-O inciso 6º do art. 129 nao exige o registro de 

documentos estrangeiros. quando HTtM" DE PRODUZIR EFEITOS", 

como - adulterando o texto da lei afirmam as alegacões 

prel iminares, Exige, indiscriminadamente. o registro de 

Utodos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados 

das respectivas traducões u
, "PARA PRODUZIREM efeitosU, N~o 

tendo sido objeto de registro, os documentos da "0perac~0 

UruguaiU são irremediavelmente ineficazes. 

Declaram as alegacões do denunciado: 

"Quando decidiu lancar-se como aspirante a 

Presideílte Defenderte contava 

reCU~S05 Desso2is a DrsneSSé de 

contrlbuicão de um pequeno círculo de amigos,' 

Impunha-se a busca de outras fontes ... 00 "A 

solucão seria contrair emprestimo no 

exterior., ,li, 
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o denunciado estaria preocupado com alguma 

dúvida que se pudesse levantar contra a correção moral do seu 

comportamento. Não pOdendo ignorar a lei (art, 3º ~a Lei de 

Introducão ao Código Civil) e, assim, não podendo ignorar a 

exigência do art. 129, inciso 6º da Lei de Registros PÚbliCôs, 

o denunciado deveria ter registrado no Brasil o documento da 

alegada abertura de crédito. 

- -Q certo e que o registro nao foi feito. Até os 

falsários sabem que é possível retrodatar um documento, mas 

não retrodatar o seu registro público. 

Ilícitos Tributários 

Ainda que se admitisse que a uQperação Uruguai U 

não fosse uma farsa, e que pudesse produzir algum efeito no 
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Brasil, ainda assim haveria um grave conjunto de ilícitos 

tributãrios a considerar. Vejamos: 

Não houve declaracão de bens, indicando~ mo 

disponibilidade dos recursos correspondentes ãquele suposto 

contrato (Regulamento do Imposto de Renda - RIR art. 587, § 
\ 

Gnico); sendo obrigatória essa inclusão ainda quando se 

tratasse de ouro ou valores mobiliãrios ao portador (RIR, art. 

619, § 6º). 

Não houve a declaracão de dívidas e ônus reais, 

nem a comprovacão da origem dos recursos pela pessoa física 

(RIR, art. 621 e 623), 

A 

dispêndios ou apllcacões" deve ser sempre declarada; sendo 

tributável ~ acréscimo de patrimônio da pessoa física quando 
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restar comprovado, como no presente caso, "não corresponder 

aos rendimentos declarados" (RIR, art. 622, § Único). 

Essa obrigação de pagar alcança mesmo "os 

rendimentos derivados de atividades ilícitas, ou percebidas 

com infração ã lei", 

t certo não ter havido no caso o cumprimento, 

pelo denunciado, de qualquer das suas obrigações tributárias .. 

Sequer aproveitaria ao denunciado, para fins de 

cumprimento da legislaçaõ fiscal, que não ficasse comprovada a 

existência desse empréstimo; porque os rendimentos brutos 

tributáveis, neles compreendidos acréscimos patrimoniais, , 

devem em qualquer caso ser apresentados à tributação (Lei 

7.713/88, art. 3Q, § 1Q e 4Q e RIR, arts. lQ e 2º). 

Ainda com relacão a ilícitos tribut~riosl tencs 

ouro alegadamente em Dode; do den. ! Ini 1 ~ri:"" Oi' . _.!_ .. ;,..l_...J :..: seus 
;I 
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prepostos, Nesse caso, e como conseQuêncla das Medidas 

Provisórias oQs 160, de 15/03 e 171 de 17/03/90, baixadas pelo 

denunciado-, depois convertidas na Lei 8.033, de 12/04/90 

foram instituídas incidências de carater transitaria 

diversos ativos financeiros, entre os Quais ouro (arts, lQ. 11 

e lII; 3Q, lI, 4Q, I e 5. 11); incidindo sobre esses ativos 

Imposto Sobre Operacões de Crédito. Que não foi pago. 

-Igualmente nao houve prova de Quitaçao fiscal de 

-operaçoes realizadas com ouro como determinado pela Lei 

7,713/80 (art, 40)i e pelas Leis 7.799/89, 8.014/90, 8,134/90 

e instruções normativas da SRF nQ 18/91 e 64/91; assim como 

não há prova de pagamento de tributos na alienação desse ouro, 

como determina a Lei 7.713/88, art. 3Q, § 3Q. 

Questões Eticas 

Bloqueados os recursos do denunciado. declara 
defesa (item 221) Que a Sra. Ana Acioll 
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"se viu obrigada a buscar o auxilio de 

conhecidos, Que obtiveram a troca do cheque por 

cruzeiro, com uma empresa de transportes 

autorizada a pagar despesas em cruzados novos". 

Faltou dizer: 

a) Que essa autorizacao de pagar despesas -em 

cruzados novos concedida a empresas de transporte foi 

autorizada pelo próprio denunciado posteriormente à Medida 

Provisória 168, de 15/03/90, 
. 

por Portaria numero 100, do 

Ministério da Economia, de 03/04/90. 

D) que entre as empresas beneficiadas estava a 

TRANSPORTADORA WADEL LTDA, controlada pelo sr. Wagner Canhedo. 

c) que c cheque em pod~r da sra. Ana Acicli era 

t~nhelrc 00 de~unciado; 
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d) qUe os ·conhecldos· Junto ~os quais a sra. 

Ana Acioli se viu obrigada a buscar auxílio para liberar o 

dinheiro do denunciado foi precisamente dita TRANSPORTADORA 

WADEL LTDA, do dito sr. Wagner Canhedo. 

Às naturais -reacoes da consciencia coletiva, 

responde a defesa (i tem 222) que esse clamor por 'novos 

padrões éticos é 

"tempestade num copo d'água. Tudo se passou 

nos limites da boa fé e da mais estrita 

-correcaoa sem afronta ao povo, sacrificado com o 

bloqueio de suas poupanças, e a moralidade 

administrativa ll
, 

o bloqueio à poupança popular, a criação de 

fórmula garantindo às transportadoras o pagamento de despesas 
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Wagner Canhedo, pessoa vinculada ao sr. P.C. Farias, nada 

d i s s o s e a f as ta dos li m i te s da" e s t r i t a c o r r e c ã o", n a v i são do 

denunciado. A "troca de cheques por cruzeiros", -operacao 

reiteradamente tida como ilegal pelo proprio governo, 

converte-se pelas palavras do denunciado, em ato de estrita 

"moralidade administrativa". Decididamente os valores morais 

do denunciado não são os do povo brasileiro. 

Ainda quando houvessem realmente existido 

-aquelas sobras de campanha, quando naofosse uma farsa a 

"Operacão Uruguai", quando -nao houvessem ocorrido os oito 

sucessivos crimes eleitorais praticados, nem as dez 

modalidades de sonegação fiscal que também reiteradamente 

-ocorreram, a so alegada -operacao entre um subordinado que 

tinha seus bens indisponíveis no Brasil e um egresso de 

penitenciaria no Uruguai obviamente representa comportamento 
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incompatível 'com a probidade da administracão, a dignidade, a 

honra e o c1ec:oro'jo cargo de pre~ idente da Repúbl ica. 

Despesas da -Casa da Dlnda-

o denunciado precisava, a todo custo, dar 

uma explicação para a escandalosa reforma da "Casa da Dinda", 

seus jardins faraônicos, suas cachoeiras iguaçuanas, o luxo 

oriental de suas alfáias, suas piscinas nababescas, suas salas 

de banho de azulejos riquíssimos, s~a sauna no rigor têcnico 

da modernidade, sua copa e sua cozinha com poucos rivais nas 

-mansoes da cidade ... A ostentação da riqueza, exposta aos 

olhos do povo, era uma afronta à misêria dos descamisados, 
. 
a 

penúria de largos segmentos da população. Vivendo da 

propaganda e da venda de uma imagem. irreal, o denunciado 

programou mais uma investida de "marketing" e encomendou 

laudos Que pudessem reverter essa verificação feita por toda a 
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imprensa, ~'lai~; Jfrd vez f;ra prpctso l.'lT1 Ulscurso contra a 

realidade. eru preciso enganar o povo de novo. A maneira 

adotada foi a de obter laudos de avaliacão para mostrar 

exageros nos gastos apurados na CPI e pela policia. 

-reduzir esses nJne~cs, ~esm: DcraUE, -. -.-..... 
'-'-

/ 

permitiam a conta de chegar para dizer que os recursos da 

"Operacão Uruguai" e das sobras da campanha eleitoral cobriam 

as despesas fabulosas do denunciado. As avaliacões -sao um 

desvio da questao. o que resta saber é se as despesas foram 

feitas. Se o denunciado pagou caro pelas obras, queixe-se de 

-si mesmo, por nao ter colocado fiscal durante a sua 

realizacão. 
. 

O que se provou e que o denunciado dispendeu 

soma elevad[ssima na reforma da casa; Os números da CPI -sao 

até inferiores à realidade. Na análise que agora fizemos do 

problema chegamos à desconfianca de que os gastos fazem ate 

suspeitar de lavagem de dinheiro. Outra suspeita, esta bem 

fundada, é a de que seus próprios parceiros e comparsas, os 
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espoletas de PC Farias, hajam tirado vantagens desses 

pagamentos, 

Para nos ajudar no exame do problema 

convocamos a assessoria e um parecer de dois técnicos da maior 

competência e respeitabilidade, de currículo brilhante, 

valores autênticos na sua especialidade, os engenheiros Paule 

Com a simplicidade e o espírito de síntese 

dos que realmente sabem o seu ofício, os dois peritos fizeram 

uma análise tecnica dos laudos trazidos pelo denunciado e 

concluiram, de modo claro e irrespondÍvel (doc, nQ 4 ) 

"Que o Orcamento de Custos de Obras Civis, 

Instalacões e Urbanismo, elaborado pelo 

engenheiro Antonio Lourival Ramos Dias, 

além dos fatos constatados acima citadús e 
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se referir apenas ao período posterior a 

Março de 1990, foi desenvolvido para uma 

obra de andamento e condições normais, o 

-que nao ocorreu com a obra em tela, 

contribuindo todos estes detalhes para que 

os valores nele contidos sejam 

subavaliados. 

Que os servicos executados ~ela emD~eS2 

Brasil's Garder - Paisagismc e LrJaris~c 

ltda., segundo o Termo de Declaracões 

prestadas por José Roberto Nehring Cesar à 

Polícia Federal, importaram nos seguintes 

pagamentos: 

1. Considerando os pagamentos ao longo de 

cada período - Valores Médios-: 
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Até Marco de 1.990 Us$ 7.105.632 

Marco 90 I Junho 92 Us$ 6.511.648 

US$ 13.617.280 

2. Considerando os pagamentos no final de 

cada período. 

Até Marco de 1.990 US$ 4.864.033 

Marco 90 I Junho 92 US$ 4.201. 858 

Os dados acima foram transportados do 

Quadro Anexo. 

Que embora tratando-se de "OBRA DE VULTO" 

não foram realizadas CONCORRÊNCIA nem 
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simples TOMADA DE PRECOS para verificacão 

do valor dos orcamentos, sendo as diversas 

Etapas dos servicos entregues à Brasil's 

Garden - Paisagismo e Urbanismo ~tda~, 

mesmo aquelas fora da especialidade desta 

Empresa," 

Como se vê, foi uma fábula o que se gastou 

na IICasa da Dinda", Isto mostra o descritério do denunciado, 

cujo dinheiro era ganho facilmente. Não precisava medir 

despesas, PC Farias supria as contas, sem limites, As 

subavaliacões dos laudos trazidos pelo denunciado -nao 

PC Farias sustentava-lh~ a casa. O q "~ i mr"'\r. ,...+-~ ue ~!::;..-~ I LC 

- . 
C3iê a dec~eta:ao de rêl:e ae nOC3J C~ etica 

e da moralidade do presidente. A própria defesa faz uma 

afirmacão altamente comprometedora para o denunciado no 

concernente à reforma da Casa da Dinda. Lá está escrito que 
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"0 sinal foi pago, diretamente, pelo sr .. Paulo César, com 

recursos advindos da campanha ... " 

Então o dinheiro da campanha era utilizado 

para despesas particulares do presidente? Não, não há 

salvação para o denunciado, A cada passo ele dá mais 

.4--

elementos para demonstrar que lhe faltam respeitabilidad~ e 

decoro para continuar no cargo, 

c O N C l U SÃO 

Este é um arrazoado a seryiço da verdade. 

-Por isso nao pOde terminar com os pedidOS e reverencias 

formais dos postulantes. Aci~a do mandato, que tanto nos 

sclene conpenetracac, 

"condomínio social" de Que falava Rui Barbosa, para a defesa 

de "coisas fora do comércio Que não se dão, Que não se trocam, 

Que não se vendem, Que não se compram" - a moral e a honra. 

A Nação não suporta ser governada por um presidente Que perdeu 

a respeitabilidade e procedeu de modo incompatível com a 
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dignidade e o decoro do cargo. Não é possível desqualificar 

a natureza política do julgamento, pela suposta 

vulnerabilidade dos senadores da República ao vozeio das 

multidões e aos clamores da sociedade, parametros, no regime 

democrático, da objetividade das decisões 
,4-

parlamentares, 

núcleo fundamental de suas inspiraçoes e de sua afirmacão 

etica. Não se pode deixar de levar em conta a questão da 

governabilidade, que também constitui um suposto básico, na 

-medida em que, longe de configurar-se como pressao 

cbntingencial, sinaliza para um apela de estabilidade social e 

política a que deve estar atento o "Tribunal do Impeachment". 

Sentimo-nos mandatários do povo brasileiro, 

de sua indignacão cívica ante a degradacãc moral Que minava 2 

admiristra~ão Dúblicê desoe c seu mais aIte 

No meio deste processo que abalou a Nacão 

foi descoberto, no sotao obscuro da vida privada do 
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denunciadol O seu verdadeiro retrato, Era Dorian Gray, A 

personalidade do jovem esbelto e formoso, de olhar altivo e 

gestos imponentesl apareceu na tela. pintada no seu lado 

moral, a horrenda figura da corrupcão. do vício e da fraude. 

Todos puderam ver que a personagem pública era uma burla e o 

retrato escondida, a realidade, 

Curvamo-nosl tranquilos e confiantes, ante 

a sabedoria. o patriotismoo o eSPírito público e a honradez 

dos Senadores do Brasil, 

Brasília, 09 de novembro de 1992 . 
.I' 

LI E SI 

OAB-SP 12859 
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A.a~ Cairb ~ft 
~CnmInII_ 

COm~n~oruE~~. 

~rhiI • I=faf"l!?l 

PARECER ltCNICo-PERICIAL 

Consulente : Ministro Evandro Uns. Silva. 

Assunto : AnéliM de laudo de Eume Grafotknieo. 

o abaixo assinado, Antonio Carios Villanova - Perito Criminal Fed&ra! 

aposentado: ex-Diretor do Instituto Nacional de CriminaHstica; professpf de 

Criminal ísttca e Documentosoopia da Academia Nacional de Pa ícia; membro fundador 
da Associação Brasileira de CriminaHstica (I"ser. 020-F); membro da Intematiooa 

Association of Forensic Sciences (iAFS) e Perito militante perante 0$ Tribuliais do Paí~ 
- foi solicitado pelo Ministro Evandro üns e Silva. na qualidade de advogado dos 
Denunciantes no prooosso <; impedimento ora movido contra o Exmo. Sr. Presidente 

da Repúb«ica afastado. Fernando Collor de Melo, perante o Senado Federal., a emitir 

Parecer sobre Laudo de Exame Grafotécnico. efetuado pelo Instituto de Perici~ 

Gomida, constante da documentação oferecida pela Defesa no mencionado processo. 

Tendo examinado atentamente a cópia xerox do mesmo Laudo • lavrac 

em 39 folhas, com 7 anexos, 3 folhas de material padrão de oonfronto e ilustrado pr: 
206 fotografias· e completado as observações que se tomaram necessárias. passa 
signatário a apresentar seu PARECER na fonna Que segue.-

.9 J i 
ic>:-.e ',(jt ,~:3€. 7 . ; ~:::~ 

« 
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1.- OBJETIVO DO EXAME 

Verificar se o laudo acima referido satisfaz - do ponto de vista do atué 

estágio de conhecimentos e capacidade operacional da Documentosoopia • o~~. 

da (X)OSljta dos ilustres advogados. Drs. Roberto Delmanto e Roberto De!manto JIIIior, 

verbia:: 

crvimos, pela presente. solicitar de Vs. &. Ia e!aboração de l.ITl 

parecer grafotécnioo.&Obre os documentos Qrigjnais intitulados BCREDIT 
AGREEMENTm (1), BEXHIBIT BAD (2) e BSELADO NOTARIAL N ~ ..... . 
816168" (3), que ora lhes passamos às mãos, com a finalidade de esda

reoer, com a devida fundamentação. se aquelas peças. firmadas em 1§ 

de janeiro de 1968, apresentam indícios que oontrariem aquela data".-

2.- NATUREZA DAS PEÇAS-MOTIVO DO EXAME 

As peças-motivo do exame em tela, constituem elementos fundamentais 

da chamada 1I000ração Uruguai ll
• sendo respectivamente o IlContrato de Crédito·. 

celebrado entre Cláudio Francisco Vieira e a Alfa Trading S.A .. a BNota Promissória" 

decorrente do mesmo Contrato, e oomo esse lavrada em inglês. e o BSeliado Notarial. 
em castelhano, relativo ao reconhecimento da firma de Ricardo Foroella, presidente da 

Alfa Trading SA. -

3. - A CONCLUSÃO DO LAUDO E SEUS FUNDAMENTOS 

Após descrever e identificar as peças-motivo do exame, indicadas nc 

oonsulta, e os pad~_ de confronto obtidos, é para logo adiantada em destaque é 

·Conclusão· do laudo, wrbis: 
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OS EXAMES PROCEDIDOS 'NOS DOCUMENTOS ORIGINAIF 

INTITULADOS ·CREDIT AGREEMENT" E aSELLADO NOTARIAL Nº 816168·, NÃo 

REVELARAM INDfclOS QUE CONTRARIEM A DATA DE 16 DE JANEIRO DE 1989~ 

NELES CONSIGNADA .• 

E prosseguindo, apresenta nas fls. 16 a 38, a Fundamentação de taJ 
Conclusão, que pode ser assim resumida : 

a) • O aCredit Agreementll foi lavrado por impressora EPSON. modelo LX 
800. existente no mercado a partir de 1987, em sete folhas de papel de formulário 
éontínuo. branco, não apresentando manchas. vestígios de rasuras. borraduras ou 
lavagem química. • 

b) • Apresenta em seu texto sete erros tipográficos D sendo um deles a. 
indicação de cruzados novos como IIINCrz$II, ao em vez de IIINCz$- • o que é de ser 
considerado irrelevante ante a extensão do texto, com cerca de duas mil palavras. -

c) D Está rubricado em suas folhas sendo as rubricas lançadas com 
caneta esferográfica azul, cujos exames de confronto indicaram sua autenticidade com 
aquelas de Cláudio Francisoo Vieira. -

d)· As assinaturas de Cláudio Francisco Vieira e Ricardo Forcella • são 
tambem autênticas. -

e) - Relativamente às assinaturas de Cláudio Francisco Vieira. o laudo 
se detem no estudo de seus padrões a partir de 1965 até 10 de agosto do corrente ano 
• quando foi fornecido abundante material gráfico para o confronto. emprestando no 
caso especial ênfase às variações observadas ., para deter-se naquela aposta em sua 
cédula de identidade, expedida em 05.04.1989, a qual. verbis: 

111 •••• comparada com a auinatura do contratro, 
lambem do ano de '889. permite me&mo a leigos em grafoscopia, .. 
convencer da profunda unifonn Idade entre os respectivos modêlos. 
evidencinMlo sua precisa contemporaneiedade. (Vide fotos n~s. 135. 
136). 

Por outro 1ad9 0$ estudos das firmas de CI6udio 
Francisco Vieira constantes do material gnifico fornecido 80$ peri\o$ 
(1992), já apresenta ligeiras variações no~traçado, com 
predominância de angulosidades em" certos gestos, contrastando 
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com ia movimentação curvUlnea observada nos lançamentos do ano 
de 1989. (Vide fotos ~$135 a 140)." 

f) - No tocante a tais assinaturas, o exame microscópico das áreas de 
cruzaménto das mesmas com o texto mecanografado do Contrato, positivou que ditas 
assinaturas estão sobrepostas à macanografagem, o que demonstra que tais autógrafos 
foram exarados depois do Contrato estar impresso I e não "in albis". -

g) - Na última folha do Contrato, figura ainda anotação manuscrita com 
tinta preta, seguida de assinatura atribuida a A. RodoHo Delgado. esctivão, que não 
acusaram qualquer anormalidade aos exames microscópicos e aos raios I.dtravioleta. -

h) - A Nota Promissória, também redigida em inglês, não apresenta 
qualquer rubrica, assinatura ou lançamento manuscrito, bem como vestígio de manchas, 
borraduras, rasuras, lavagem química ou irregularidades outras, tendo sido 
mecanografada em impressora EPSON LX 800, conforme indicaram os exames de 
confronto, -

i) - Quanto ao Sallado Notarial, datilografado em papel tímbrado e com 
marca d'água reproduzindo o brazão de armas da República Oriental dei Uruguai, foi 
meçanografado em máquina de escrever elétrica, com margarida tipo -Elite", que os 
exames de confronto positivaram ser a "12 ELECTTO 0508

, fabricada em diversos 
paises a partir de 1982.-

Está assinado sobre carimbado indicativo "A. RODOLFO DELGADO • 
ESCRIBANO", que se sobrepõe exatamente a carimbado semeihante, existente na 
folha final do Contrato.-

E o resultado de todos estes exames, não evidenciaram 
partiCUlaridades que contrariem fi data neles exarada, de 16 de janeiro de 1989. -

4. - CONCLUSÃO E FUNDAMENTAÇÃO 

Minuciosamente examinados todos os elementos apontados no Laudo en 
análise, bem como aqueles ao mesmo anexados e sua abundante ilustração, o 
signatário chegou à seguinte conclusão, que ~ logo expende e passará, a seguir, a 
fundamentar: 1 /--:;7 

- /"'1 'lII ,,: {'! 
/1 ..... 
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seguinte: 

o LAUDO OFERECIDO PELO INsTrrvro DE PER[CIAS 
GOMIDE SOBRE PEÇAS PERTINENTES À ·OPERAÇÃO 
URUGUAIII,NAO APRESENTA QUAISQUER ELEMENTOS QUE 
POSSAM COMPROVAR. EM DEFINITIVO. QUE A DATA NELES 
EXARADA • 16 DE JANEiRO DE 1989 - SEJA AQUELA EM QUE. 
REALMENTE. TERIAM SIDO CONFECCIONADAS AS REFERIDAS 
PEÇAS.-

E passando a fundamentar sua ooncIusão, o perito signatário aduz o 

4.1 - O fato das folhas de papel suporte de tais peças se apresentar 
integro, sem manchas ou vestígios de rasura, bonadura ou lavagem química, apenas 
reflete a integritlade física do papel suporte. nada significando quanto à sua 
oontemporaneidade com as datas aí registradas. -

.1. 

4.2 - O mesmo decorre do fato de J em sua mecanografagem, ter ~do 
utilizada impressora EPSON, modêlo LX 800, ou máquina de escrever elétlÍca, com 
margarida modêlo 12 ELEClTO 050. existentes no mercado desde, respectivamente, 
1987 e 1982, apenas comprovando que tais peças foram mecanografadas após aquela 
época. mas não em 16 de janeiro de 1989. nada impedindo que o fossem em qualquer 
outra data posterior à disponibilidade de tais equipamentos, ou seja durante todo o ano 
de 1989, 1990, 1991, e mesmo recentemente, em 1992. -

Portanto. e tambem aqui, tais verificações nada significam quanto à sua 
oontemporanei 
dada com as datas exaradas nos documentos considerados.-

4.3 - A proclamada evidente e precisa oontemporaneidade entre as 
assinaturas de Cláudio Francisco Vieira. apostas em sua cédula de identidade. 
expedida em 05.04.1989: e na última folha do Contrato de Crédito, é assunto que 
merece abordagem aprofundada. -

1.31 - O próprio Laudo, em sua f!. 26, menciona o caso das variações. 
normais decorrentes"cja evolução do grafismo, aspecto aliás sobejamente referido po~ 
todos os Autores especializados em Grafotécnica e, por isso mesmo, determinante dE 
especiais cuidados quando dos exames de confronto.-

4.32 - Assim OSBORN, ao referir o estudo da oomemporaneidade ~ 
variações do grafismo. diz : 
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iII ... ao paMO que li ncrha de quem MCreW multo • 
frequentemente mostre uma gradual porkn constante evoluçia, 
donde o cuidadoso exame da MCrha mostrar o deHnvolvlmento • 
mesmo em uma pequena auinatunll, de certos e definitiV'O$ 
caracteres pennanenle$. que começam em um certo tempo e 
continuam durante um certo e definido perrodo de tem pc. Este feto 
cronológico, frequentemente pena li ser multo Impor1ante no 
eum inar um documento questionado que se pretende t. sido 
produzido em alguma data remota. a 

(AJbert S. OSBORN - illQuestioned Documentsill . New Yori<, 1952, pg. 30).--

daí se inferindo, fácil mente , que um real anacronismo poderá ser estabelecido entro 
duas assinaturas lavradas em épocas bem afastadas CO'em algum tempo remoto"). mas 
que na evolução normal permanecerão as características, certas e definitivas, mesmo 
em uma pequena assinatura. -

4.33 - Outrossim, ta! fato determina especiais cuidados na obt~o é 
seleção de padrões de confronto. assim se expressando DEL PICCHlA sobre a 
oontemporaneidade dos mesmos: 

Os padrões devem ser contemporAneos. Eua regra 
necessita ser bem compreendidaf em vista da eluticidade do termo 
eontemporlmeo. Seu conceito' relativo. 

Cumpre, pois, deUmhar a contemporaneidade gr"ica. Por 
escritas contemporAneas não se compreendem, apenas, as que 
foram lançadas no mesmo dia. Um perJodo mais amplo é concebido, 
anterior e posterior li peça examinada. 

Como fixar esse periodo? 
Veremos mais adiante, quando da análise de 

desenvolvimento normal do grafismo, que este _~ scjeito ~ 

vari~, requisito da oontemporaneidade , exigido li fim de 
prevenir e~s8$ variações, No entanto, em regra o escritor precisa cj( 

espaço de tempo superior a dois anos para incorporar novas formH I 

transJorniando-as em reaUizaçóes autorn'ticas. 

Por esse motivo, e como critério arbitrério, apl~veI no! 

casos normais, costuma-ae fixar o perrodo de dois anos, come 
espaço de tempo caracterimdor ~ contemporaneidade gráfica: dob 
anteriores e dois posteriores. 

Esse crromo 6 Mbitrlirio, nem sempre devendo ser ievadc 
em consideração. Nos perfodos de traMição. o es.paço de tempc 
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aer reduzido. NI flse di m~ ,,"'fica poderi decorrer 
~~ perfodo Mm qualquer variaçio ,,"'fica, extendendo-se, essin1t 

li contemporllneidade. 1II 

(DEL PICCHIA - "Tratado de Documentoscopia" , São Paulo. 1976, 
pg.46).-

- Quanto àquela evidente e precisa oontemporaniedade entre as 
assinaturas de Cláudio Francisco Vieira, apostas em sua oédula de identidade. datada 
de 05.04.1989, e na OOima folha do contrato de crédito. permiua mmma verda aos 
subscritores do Laudo em análise, o signatário aqui consigna sua total discordância, e 
isso com base nos próprios elementos fornecidos pela referida perícia e nas ilustrações 
fotográficas a ela anexadas. -

4.34.1 - Inicialmente. o signatário assinala que aquela &lpredominAnciü 
certos gestos, contrastando com a movimentaçio curvilínea 

OD&elnN!!laa 00 1989". não é o que registram os abundantes padrões 
fOl1"lercidos diretamente por Cláudio Francisco Vieira. conforme mostram ps 
assinalamentos efetuados sobre as xerooópias dos mesmos, que constituem o Anexó_ n'º 

ao presente Parecer. O que se verifica é uma acentuada variabilidade quanto a tal 
aspecto, passando Cláudio Vieira. e isso em uma mesma assinatura. do curvilineo para 
a angulosidade, sem qualquer prejuízo para o dinamismo que ca.rateriza seus 
autógrafos, oonstituidos por aquelas três arcadas, lembrando três "ppp •. -

Asim, representam uma variação normal entre as assinaturas 
de nenhum modo podendo ser considerada como uma característica 

suficiente para, forma preciaa e definitiva, estabelecer ou não sua 
comemporaneidade com qualquer outra. -

4.34.2 - De outro passo, os assinaJamentos efetuados por este perito 
sobre as xerocópias das fotografis nQs. 137/138 - que constituem o Anexo ng 02 a este 
Parecer - mostram, isto sim, acentuadas diversidades entre a assinatura lançada nc; 
Contrato 00 Cr9c:lrto e nos padrões de 1989 e 1992 9, mais uma vez permlua maldms 
venia. em sentido oposto ao sustentado no Laudo: na 1ª e ~ arcadas da assinatura 
aposta ao Contrato, ina o a~ angular. que as toma práticamente triangulares 
em oorrtraposição àquela curvilínea dos padrões. -

E ainda em contrário ao proclamado no Laudo ora analisado, é evidentE 
para o s.ignatário que não só o leigo, mas mesmo o perito pouco capacitado. poderia 
apontar oomo inautêntica, ou falsa a assinatura fie Cláudio Francisco Vieira aposta no 
aludido Contrato, ao confronta-la com os padrões' mencionados. -
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4.35 o Causou acentuada surpreza ao signatário o fato de que, em caso 
de tal importância e delicadeza, não se tenha procurado lançar mão do únioo prooesso 
que poderia estabelecer técnicamente a cronologia da documentação relativa à 
"Operação Uruguai" - máxime tendo em conta as suspeitas levantadas, de que 
ela sido montada entre os dois primeiros depoimentos prestados por Cláudio Francisco 
Vieira à CPI, ou seja entre 10 de junho e 27 de julho do corrente ano - e que seria c 
exame para a datagem das tintas utilizadas nos lançamentos manuscritos e assinaturas 
da documentação respectiva. -

o signatário. como perito militante e professor de Documentosoopia, está 
perfeitamente ciente da pouca aceitação, entre nós, de tal tipo de exame, malgrado 
utilização corrente na Europa (notadamente na Alemanha e Inglaterra) e nos Estados 
Unidos. E a respeito - tendo efetuado na Alemanha curso especHico sobre o assunto .. 
apresentou ao Uº Congresso Nacional de Criminalística tra.baJho pubficado nos 
respectivos anais, em 1967, que em xerocópia constitue o Anexo nº 03 ao presente 
Parecer, e ao qual se reporta.. -

É de acrescentar que nestes vinte e cinco anos transcorridos, aqueles 
processos oontinuam a ser perfeitamente utilizáveis, não obstante o avanço das 
pesquisas realizadas, inclusive em relação aos lançamentos à esferográfica, e 
integrantes do Programa Intemacional de Pesquisas em Polícia Científica, conduzido 
pela Organização intemacional de Polícia Criminal - INTERPOlo -

E atualizando o assunto, são de citar os trabalhos desenvolvidos por 
.CANTU ("00 the Relative Age cf inks" , Americam Society cf Ouestioned Documents 
Examiners, 1980) e aqueles de Richard L. BRUNELU e Robert W. REED ("Forensic 
Examination cf Ink and Paper-, capítulo 9 ~ Dating of lnks". Springheld, 1989), 
baseados nas inter-relações entre a tinta. ou o fluido da. esferográfica e o papel suporte, 
considerando seu comportamento em função do tempo decorrido a partir do momento 
em que foram efetuados os lançamen10s gráficos. -

5. - ELEMENTOS SUBSIDIÁRIOS 

Para finalizar, o signatário passa a apresentar alguns elemento::
subsidiários, tanto de ordem mais subjetiva, como decorrentes de fatos outros 
pertinentes à documentação relativa à "Operação Uruguai D

.-

5.1 - Em se tratando de documento controvertido, como inegávelmente c 
é o Contrato de Crédito da "Operação Uruguai-, é indispensável e fundamenta! 
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OOI'lsiderar aquilo que os Mestres saxonioos denominam lIa,moidura do quadroll
, 00 de 

IIquadro oompleto do nascimento do documento· : 

o perito nio pode limttar-ae ao exame puro e simples da 
lC8iC~O. ou não assinatura, mas deve tentar formar o quadro 

naacIm onto documento por Inteiro, bem como 
pontos verdade e da falsificação.1I 

BROSE IIUl1rundenfalschung und Schriftexperti se 11 , 

BundeskriminaJamt edt., Wlesbaden. 1956, pg. 111}. -

_ E não se vá procurar argumentar oontra a preocupação dos peritos com 
tais aspectos, que não dizem respeito à direta mate"riaJidade do exame em si mesmo. 
Não só o Legislador atentou para esse ângulo. ao facultar ao perito proceder livremente. 
diligenciando e inclusive ouvindo testemunhas, como os próprios técnicos tên') 
assinalado a enfoque representa, inclusive no terreno ~ 
Dooumentosoopia: 

existem fatos nio propriamente materiss, participando 
chamados i ideológicos' p que o perito tem 

_~.alil" isoladamente. quer em conjunto 
meama natureza. AU's. algumas 

.-ft_1f'fIfIffa o perito, com sua capacidade profissional" estará 
C8.il)8(:1tI1CIO • ~1IC()brHCI$ e aponta-lO$.1I 
(DEL PICCHIA - citada, pg 287). 

5.1 - Aquele IIquadro completo do nascimento do documento·, no que 
diz respeito ao Contrato de Crédito pertinente à IIIOperação Uruguaill, apresenta 
extranhos aspectos no tocante à atuação de Cláudio Francisco Vieira - o Tomador do 
emprastimo de $ 5.000.000.00 (cinco milhões de dólares nortaamericanos) - 00 acordo 
com as declarações por ele prestadas oficialmente. -

Declldida pela ooordenação da campanha do então candidato Femando 
Collor a obtenção fundos. oogitou-se obter no exterior um empréstimo. ou linha de 
crédito. illiciando-se gestões em tal sentido. Entretanto, o futuro Tomador de 
empréstimo nâo conhecimento dos detalhes da operação, nunca tendo visto 
qualquer projeto ou minuta do Contrato de Crédrtó.' que recebeu pronto e acabado em 
sua versão definitiva, em inglês. já assinado por Ricardo Forcella como representante 
da Alfa Trading S. . encaminhado por portador diretamente a Maceió em janeiro de 
1989. quando o assinou.-
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Uma das cláusulas do contrato referia um anexo liA 11. que era a minuta de 
uma nota promissória, sendo que os recursos só seriam liberados após a assinatura: 

desse compromisso; tal, entretanto, só foi ooncretizado em abril, quando um emissário· 
de Ricardo Foroella levou a promissória a Maoeió. tendo ele. Cláudio Vieêra, a assinado 
juntamente com o então Governador de Alagoas, Fernando Collor. Em seguida e em 
companhia do emissário de Ricardo Forcella, viajou para Brasma, para ooiher as 
assinaturas dos dois outros avalistas, os empresários Paulo Octavio e Luiz Estevão, 
findo o que o mencionado mensageiro kwou o título para Ricardo ForceIla. -

Portanto. Cláudio Vieira contraiu um empréstimo de $ 5.000.000,00, sem 
ter tomado parte nas negociações para obte-Io, nem tampouco tido conhecimento das 
discussões relativas ao mesmo, limitando-se a assinar dito doCumento já 
definitivamente formalizado e assinado pelo Emprestaoor, o mesmo ocorrendo com a 
nota promiSSÓria a ele relativa e remetida, por portador do sacado, para ser assinada 
pelo devedor e seus avalistas. -

É, assim, forçoso reconhecer que em um empréstimo de tal montante -
cinco milhões de dólares norteamericanos - o desempenho do T amador foi bastante 
extranho. -

5.2 - Outro elemento que merece consideração, é indicado pelo erro na 
mecanografagem, acima referido (letra b do item 3), não pelo erro em si mesmo, mas 
pelo fato do Contrato fazer referênaa expressa à nova unidade monetária nacional •. o 
Cruzado Novo, NCz$, em um documento que estaria sendo lavrado, ou ultimado em 
Montevidéo em 16 de janeiro de 1989, quando foi assinado por Ricardo Forcella. pojs 
este foi o dia em que o Diário Oficial publicou a Medida Provisória nÇ 32, que instituiu o 
novo padrão monetário .• 

Como é muitíssimo pouco provável que tal fato tivesse chegado ac 
conhecimento da Alfa Trading S.A. naquela data - é de ter presente que o Tomado, 
nada sabia do Contrato ., esta circunstância induz à conclusão de que o documento 
está mencionando fato posterior à data que consigna e que, portanto, foi confeccionado 
posterionnente ta 16, de janeiro de 1989. E isso constitue um dos lldez indícios dá 
invenção de um ato escrito" estabelecidos por Jeremias BENTHAN, e aos quais os 
documentosoopistas estão sempre atentos. -

5.3 - Um terceiro elemento de órdem subjetiva que é de ser levado em 
conta, é o fato de Cláudio Vieira não ter feito qualquer referência á linha de crédito, ou 
empréstimo destinado a custear as despesas do. Presidente Fernando Co4lor, na 
oportunidade de seu primero depoimento à CPI, em 10 de junho de 1992. ~.--;:::::--? 
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Este 
""",,.,,,,,,<i1,,,,, Brasil; estabelece 

praça; e último está 
ser extranho, pois t;, 

,..."" ... '"'.- do sacado. -1--~i/;_7 
r:~) c '. , 

dos Il>dez indíciosll> do 
OOi1lSllllJe O Anexo nO 04 &f! 

mn1i'jQ,rlC~~:::Iinlt,Q referir algumas 
mOperação Uruguaj" , 

à CPI. -

como perito junto àquela 
1RI'?.::.~ní!!:1bl'!l::l\ por Cláudio Fra.ncisoo 

oom o objetivo de efetuar uma 
verbalmente as seguintes 

k'IT!'iliEJ""~W'M"","I1i"'!:I\'II';!;~R'II«'; em uma inpressora 
nn~,1I"U'\1P desinte~do 

quanto à datagem do 
em exame do 

exame especifico e adequado da 

seu com o original 
= e fotograficamente nele 

não tinha sido 
folha, a anotação 

emíssão Maceió, e não geOO 
não somente em Maceió, 

pelo Tomador e três avalistas, 
evidentemente, devia 
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Estas diversidades, podem ser de plano verificadas, confrontando as 
fotografias n2s. 13 e 15, anexas ao laudo, com as xerooóptas integrantes do Anexo n2 

05 deste Pareoer.· 

Este o Parecer do Perito signatário. que vai meca.nografado no anverso 
de doze folhas de papel timbrado de seu uso, e é integrado pelos cinco Anexos 
referidos no contexto .• 

BmsOia. DF ;;-~;r ~-:_=1=99=2=. ====::_:::: . 

SHIS. Oi 25 Cor,jt.!nb~,1 Casa 01 71660-200 BRASiUA, DF 
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v~ . ., 

VIEIRA 
~ PEÇA DE EXk~E -

~ Foto-ampliação da assinatura de CLAUDIO FRANCISCO 

VIEIRA aposta na su~ Cédula de Identidade, datada 

de 05.0401989. 

S~"'AOC FEOE~ 
P,ê:cccl; 1. •• ~a~ 
DMr'eaa k· _,~.;:.:n;c~ ra.. _ •. ~:J:P.g;;:&~"': 
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1----
-- Ricardo \.lForoflla --- President 

~ .. , .. :-:'i • 

---
---------- VIEIRA 
-- ~ PEÇA DE EXAME -

-- fls. 03 -------------
--
--
--- ------ .... -, =l -. -' 

« tE 

~ foto-am?liação:; õe parte das assi!",aturas d~ C:"'!..:'
/ 

DIO Ff.A!'õCISCC \iIEIP.J.. q;.;e ir:tegrarr c se;.; I:',êt'.r·:a: 

çrãficc fornecidc a~s pe:it~s. 
- PA:l::J,~, n. ("!)~:=-:;,.,"\);, ....... , -
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A DETER~fI::-':AÇÃO DE ESCRE\ "E R <I> 

A determinação da idade de documentos, capítulo dos mais apaixo
nantes da grafística, tem constituído, em "árias oportunidades. problema 
oferecido ao Instituto Nacional de Criminalística, via de regra, em casos 
nos quais os interésses da União se encontram envolvidos. 

Em mais de uma oportunidade - notadamente em situaçÕ€:s que 
inplicam na verificação da autenticidade de documentos apresentados 
como seculares escritas de terras -, o problema pôde ser estudado sob 
() ângulo da época da fabricação do papel; em outras, a exata ocasião 
em que determinadas estampilhas haviam sido postas em circulação, O> 

desgaste oferecido por determinado carimbo permitiram. de pronto, 
proclamar a fraude. Entretanto, na maioria das vêzes, o único aspecto 
que se ofereceu para estudo. foi aquêle da detenninação, ou da estima
tiya da idade das tintas de escrever encontradas nos di,"ersos lançamen
tos manuscritos. 

Temos conhecimento,. da élesco,.nfiança. se não da descrença, !Com que 
muitos colegas brasileiros encaTam o problema da determinação da idade 
das tintas de escrever, em contrário ao que me foi dado obsen;ar 'na 
Europa, notadamente na Alemanha, onde o processo é de aplicação 
corrente. Por isso, na oportunidade dêste nosso TI Congresso Kacional 
de Criminalística, julguei de interêsse tecer uma série de considerações 
sôbre o assunto, trazendo ao conhecimento dos especialistas aqui reu
nidos os fundamentos em que temos nos baseado, na execução de tais 
trabalhos no Instituto Nacional de Criminalística. 

De modo geral, todos os processos preconizados para a determinação 
da idade das tintas de escrever - alguns dos quais. está pro,-ado, são 
inexequíveis -, baseiam-se nas modificações, ou transformações que a 
tinta sofre em função do tempo, seja pelas oxidações, seja pela fixação 
ao papel-suporte, seja finalmente por seu comportamento ante deter
minados ensáios de ordem flsico-química ou química, êstes também ali
cerçados em transformações que seus componentes teriam experimentado. 

É de assinalar, desde logo, que a determinação absoluta da idade 
de uma tinta de escrever - assim se compreendendo a fixaç20 exata de 
uma data certa e determinada. ou me.smo de uma faixa de tempo rIgida
mente estabelecida -, é pràticamente inealizá'l:el. O que se consegue, 
e com bastante segurança, é o estabelecir.1€1:to da contemporaniedade 
de la.nçamento manuscritos - ou seja, de sua idade. ou época, frente a 
lançamentos outros. de características cro!)Qlógic~ indiscuth:eis, to
m'ados como padrões ou pontos de referência -, ou então a yerificação 
da simultaniedade, ou não, de lançamentos efetuados no mesmo do
cumento. 

e Antonio Carlos Villailov", Diretor do Instituto Nacio!'ial de Criminalistica de' De;.""tamento Fe
.(leTal de Sei>UTI>.nç .. Púbuea.. 
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Os métodos em tela - al~ns do:::: quais ti\'cmos oportunidade dc 
e~tu~br no Bunde~1\rimlll::!Iamt. em \\"lC'sbJelcn -, têm preconizado, em 
linha~ ge!·Jjs. o estudo, ou aprc.'ciaçf1o dos seguintes fatõres: 

I cnc,;rrecimento do ll'açado; 
II - presença, ou dcsapJl"ccimC'nto. da anilina; 

III - ... ·elocidJde de descoramento: 
IV - envelhecimento artificial do traçado. com seu po.;te-

rior confronto com escritas padrões, de tinta idêntica e de idade 
certa conhecida; 

V - apreciação quantitativa da marcha da oxidação, en
tre íons ferrósos e férricos; 

VI - solubilidade, ou fixação ao papel-suporte, apreciada 
com ensáios de toque, utilizando água destilada ou reagentes 
especiais; 

VII - migração iônica. 

l; e .... idente que todo e qualquer processo que se pense utilizar, terá 
iOuas limitações, determinadas tanto pelo tipo e composição da tinta, 
.como pela natureza do papel. ou pelas condições em que possa te:' sido 
.consen·ado o documento. Outrossim, é de ser também assinalado que, 
&. partir de uma determinada época. ou idade. todos os fenômenos de 
transformação e inter-reação entre a tinta e o papel terão atingido um 
ponto máximo e, assim, chegado a uma situação final de equilíbrio qu~, 
não comportando mais alterações, nada mais pennitirá concluir quanto 
à antiguidade do lançamento manuscrito, além desta idade limite. 

Entretanto, em contra-partida, uma fraude poderá ser descoberta 
(e já o posith;amos em yários casos) justamente pelo fato de não ter 
sido atingido êste limite final de equilíbrio. que de\'eria ter sido forço
samente ultrapassado pela data consignada no documento. 

De outro passo, são freqüentes os casos em que o problema se res
tringirá a estabelecer a contemporaniedade, ou o anacrônismo, entre dois 
ou mais lançamentos manuscritos, apostos a um mesmo documento. 
Aqui a situação, para o perito, é bastante tranquila, pois, e\-identemente, 
terão desaparecido as limitações impostas pela di,-ersidade de papel. ou 
decorrentes da conseryação do documento, sem dúvida um todo único 
e solidário. 

Relati\'amente aos métodos que podem ser empregados, somente 
os três últimos acima referidos se apresentam com possibilidade de 
sucesso. 

No tocante ao método de apreciação quant::.ati\'a da transfonnação, 
por oxidação. ào~ io!:s fen:ósos em férric:os. estudadCl e proposto por 
Hen.."')' T. F. RHODES. er~:bora de aplicação segura. ~!-!contra duas li.:Cli
tações que o tornam me:-amente acad~mic:o. sem m3.iores aplicações na 
prática: só pode ser utilizado com tint:::.s ferro-pJo-tâ!1icas e o por.to 
final. ou de equilíbrio da oxidação é atingido em chca ce um mês, o que 
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som'2nte permitu'á determinações com lança.lnentos muito recentes. no 
máxir;.1o com yinte di2.s (1). 

Com resIJeito aos ensáios de fixação, ou de solubilidade da tinta, 
oferecem êles a grande \·~nta~em de não alterar p!'àticamente o do
cumento, pois. a aplicação dos di"ersos reati\'os e solYentes é feita atra

'vés micro-pipeta, d~ret2.mente sôbre os traços manuscritos; êsses são 

postrriorm!'nte recoihidos por meio de papel de filtro (tipo Yag-oda), 
apó::: temp0 certo e padronizado, sendo então r[ciuada a arreci:1cão. ou 
ml'did;, colorimétrica. da pequena mancha de·terminada pela ~olubiliza· 
ção da tinta n0 TC'ati\"o. confrontando-se. naturalmente, os resultados 
obtic0s com os dn'cn::os lanc;emE'ntos em estudo. 

o mt-todo. entrc:tanto. <>Dcontra limitacões. con!:'eqücntes à natureza 
do p!'('prio m3tC'rial. pois. só pode ser utilizado com lancamentos efetua
dos com a mesma tinta. e no que dIZ resIJeito ao ating-ir do estág-io final 
de inter-r('a~l,es. ou seja da Ílxação completa, após certo tempo. Todao 

yia. é de' lar~a aplicação nos casos de acresci mos manuscritos. nos quais 
- e para a!'!'C';::urar a perfeição da fraude -, é sempre utilizada a mesma 
tinta. freqüentemente com o mesmo instrumento escriturador. 

Referindo-se a éste processo, diz HARRISO:K: 

"H is agreed that an:; estimation of absolute age based on 
solubilitv OI' an" of its manifestations cannot be more than 
approxin1ate, althoug the test may have some application when 
it is required to determine wheter two entries in the same ink 
on a document were written at the same time OI' not." 

"Such comparisons are justified onIy when the comparison 
v,Titing are made whit the same ink on similar paper, and 
stored under the same condition as the document under exami o 

nation," (2). 

Quanto ao método baseado na migração iônica, proposta por METZGERp 

RALL e HESS em 1931, (3), malgrado as reservas com que foi recebido. 
é hoje, sem dúvidas. aquêle mais seguro e de aplicação mais corrente. 
1:: interessante assinalar, outrossim. que o método aplicado hoje em dia, 
sofreu urna série de sensíveis modificações quanto à técnica original, no
tadamente no que diz respeito à maior das restrições que se lhe opunham, 
o fato de implicar na mutilação do documento - embora parcial e 
momentânea -, pois a operação era conduzida sôbre um pequeno re
corte poligonal do documento, posterionnente recolocado em seu lugar. 
Da mesma fórma, tem sido estudada a possibilidade de distender a apli
cação do processo - que no método clássico cogita'l.·a somente da mi
gTâção. ou difusão. dos cloretos e sulfatos -, a outros iõns, normal
mente presentes nas tintas de fabricação moderna, 

Para os Peritos alemães - e muito especialmente para os técnicos 
do BundeskrimiI].alamt -, o método de migração iônica é o mais seguro, 
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Sfílll'llldu CCJ1l!JTC:iSO Nac;ullol dI' l'"lirlu rÚ·llira ANEXO 

se não o único, sendo de aplicação corrente. Referindo-se a 'êle, diz o 
Pro!. MALLY: 

"Die ersten Anfãnge der Tintenalterbestimmung (Mezger, 
Rall und Hess) beges in den Jahren 1930-1931. Die von diesen 
\Yissenschaftlern entdeckte un ausf"earbeitete Methoàe its bis 
heute die einszing brauchbare geblieben, "I.';enn ihr auch - wie 
jeder anderen Methode - Grenzen gesetzt sind." (4). 

Mally aborda, também, o problema sob o aspecto da determinação 
absoluta e relativa da idade das tintas, esta última sendo a contempo
ranied;ade de dois lançamentos: 

"Ferner ist es wissenwert das es eine absolute und eiDe 
relative Tintenalterbestimmung gibt, die man unbedingt ausei
Dean:ierhalten solite." 

. "Im FalIe der rclativcn Alt('rbc~timmung VCI"!= :eicht man 
zv:ei (oder mchere) mclhodcgcrachl enielte Altcrungsbilder 
(natürlich nur Chlorid - mit Chlorid - oder Sulfat - mit 
Sulfatbildern) - z. B. einen Ausschnitt aus den Daturn und 
einen andcren aus der Underschriít -, um zu erkenncn, ob sie 
gleichzeitig od~'r in einem gewisscn zeitlichcn Abstand vonei
nander entstanden sind." (5). 

:€ interessante e curioso acompanhar a evolução para a aceitação 
do método, entre os técnicos norte-americanos, notadamente ao consi
derarmos o espírito orientado para a pesquisa e a massa de recursos de 
que normalmente dispõe aquêles nossos colegas. 

Assim, em 1934, R. E. CoRXISH e seus colaboradores, após estuda
rem a migração dos cloretos, concluiam. de maneira pràticamente cate
górica, pela inexeqüibilidade do processo, afirmando: 

..... the chloride test is unrealiable." (6). 

Entretanto, quatro anos mais trade, os mesmos autores retornavam 
ao problema - numa clara demonstração de que não abandonado o 
assunto -. para declarar que, no tocante às conclusões para o ensáio: 

... " the rate at which chloride Inlgrate in the paper de
pends upon the amount in the ink and, naturally, upon the 
atmospheric humidity." (7). 

E acabariam, em trabalho publicado em 194.0 e no qual introduziam, 
inclusive, modificações próprias na técnica original. concluindo, embora' 
cautelosamente, pela viabilidade de aplicação do método: 

.. . .. if shown that the same ink is used an opmlOn might be 
rendered as the probable date of the inks." (8). 
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A evolução dos estudos sôbre o método da migração iônica. levariam 
alguns anos mais tarde O'HARA e OSTERBt;RG" à admissão de sua viabili
dade, notadamente naquêles casos em que o problema podia ser deslo
cado - pelas possibilidac:,s de comparação direta contta lançamentos 
de data, ou "época, indiscutivelmente estabelecida -, para o terreno da 
contemporaniedade: 

f'The most suitable 'writings for comparison are those 
alleged to have been made at same time and on the same piece 
of paper." 

"With respect to the question of age, ü the two inks lines 
are treated in exactly the same way, a comparison of their 
respectiv'e ages may be made in some cases, using the relative 
intensities of the yellow color for the sulfate ana the brownish
red color for the chlorides as the basis for comparison." (9). 

~im, o processo de migração dos cloretos foi tendo sua aplicação 
cada vez mais difundida entre os técnicos norte-americanos. levando 
recentemente o DI'. F. ~I. M!LLER, chefe da Secção de Documentoscopia 
da Divisão de Laboratórios do F. B. l. a declarar: 

"The chloride migration test has for years been one of the 
most reliable testing methods- for the age of ink v,Titing."_ 

"Thc exlent of the migration whcn compared to knO\\"D 
standards providcs a means of determininõ lhe aproximatc age 
of the quest.i~ned ink writing." (lO). 

Em SE'U trabalho. MILLER refere, outrossim. a moderna técnica que 
acima mencionamos. di~pcnsando o recorte de' pequenas áereas do do
curr.cnto, que assim permanece intácto: 

"In recent years it has been found that spot tests applied 
to the reverse side of the paper bearing: the ink writing elimi
nate the ne€'d for cutting out the test piE.>ces without sacríficing 
the quality of the results. After evaluatin~ the extent of the 
migration, ·the stains may be removed quickly and completely. 
If applid properly, this technique leaves no significant evidence 
of any change or alteration in the tested area." (10). 

1: interessante assinalar aqui. também, que a sugestão para aplica
ção de reações de mancha ("spot test") ao estudo da migração dos 
cloretos, fora iniciada por Fritz FEIGL que - com a imensa autoridade 
de sua contribuição à microanálise -, assim se referia ao método, já 
em 1954: 

"Conclusions as to the age of the '\\Titing may be drawn 
from the form of the chloride image 01' from the distribution 
of the chloride arround the \\Titing." (11). ( 
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Entre os gratotécnicos inglêses, 'Y. R. HARRISO:!' estudou e aplicou 
o método, referindo uma modificação para o mesmo. que seria uma 
especle de transferência dos iônes responsáveis pela imagem de difu
são -, com o fito de evitar a mutilação do documento: 

"The author as carried out some work on an alternative 
method for the developement of tbe chloride or sulpbate diffusion 
picture, whicb as the advantage tbat no mutilation of tbe 
document is involved. Tbe scheme 1S to induce tbe cbloride, 
sulpbate or any other negatinly charged ions derind from 
the ink to migrate at right angle.s to the sU!iace of the paper 
into a soft gElatine layer pressed in to intimate contact witb 
it. For convenience. the gelatine layer is coated on either 
metal or stout paper." (12). 

Para HARRISON. a possibilidade de efetuar determinaçõ~s absolutas 
da idade das tintas. só poderá ser situada entre limites: o ló.nçó.mento 
será recente, ou antigo: 

"As a guide to the absolute age of an ink line, it has to 
be intirpreted in the broadest terms; an ink lme which ex;bits 
no great diffusion of íons wich can be seen to have been present 
in the ink line itself in fair concentratior.. canot be of any 
great age, and the conv(rs:o 1S also true." (12). 

Entretanto. relativamente à contemporaniedade de lançamentos, 
HARRISON admite francamente as possibilidades de aplicação do método: 

"On tbe other bando there is litle doubt that tbe 'd:fusion 
pic:ure' may be used with ad\'antage when the problcm is the 
d~termination of the relati~e ages of ink lines on th? saroe 
document." (12). 

Finaliza.ndo, registremos que entre os especialistas francêses. Ed
mond LocAP.D descrevc o método original, fixando os limites máximos 
para a migração completa dos cloretos em cêrca de um ano, e para os 
sulfatos entre dez e doze anos. LocARD assinala, outrossim, a necessi
dade de se dispôr de um dossier de comparação: 

"11 importe, pour appliquer cette métbode avec succes et 
toute securité. de se constituer un dossier de comparaison qui 
corresponde aux conditions dans lesquelles on opere." (3). 

O eminente e saudoso Mestre gaulês, aponta a única maneira pela 
qual seria possível tentar estabelecer - com alguma aproximação -, 
a idade absoluta de lançamentos manuscritos, segundo a técnica de 
migração iônica: dispôr o perito de uma série de padrões de confronto. 
naturalmente abarcando as imagens de migra~ão do maior número de 
qualidades diferentes de tintas. obtidas em idades certas e determinadas 
dos lançamentos e sob diversas condições. Entre nós, o ilustre colega 
Dr. Rubens LUBIANCA) quando Diretor do Instituto de Polícia Técnica do 
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Rio Grande do Sul, preparou um dossier dêste tipo, lamentà"elmente 
perdido no incêndio que, anos passados, destruiu a antiga séde daquêle 
órgão. (14). 

Quanto às possibilidades de estabelecer a idade, ou contemporanie
dade, de lançamentos manuscritos à esferográfica, são, ainda. muito 
pequenas, pois, o problema só começou a ser abordado, a fundo . ..,..~cen
temente. Entretanto, atendendo à tremenda difusão que a caneta esfe
rográfica vem encontrando, é eyidentemente necessário estudá-lo am
plamente. 

Ao que tudo está a indicar, serão os métodos de análise cromato
gráfica que talvez possibilitem a solução para o problema, partindo da 
perda gradual de determinados componentes do fluido de carga das 
esferográficas, que é experimentada depois de feitos os lançamentos 
manuscritos, em conseqüência à ação dos fatores atmosféricos. ltste 
é um fator promissor, pois, só ocorrendo tais modificações quando o 
fluido é exposto ao ar, está eliminada a possibilidade do em'elhecimento 
do material na própria esferográfica, conserYada sem utilização durante 
muito tempo; em outras palavras, aqui o envelhecimento será sempre 
do te>..-to manuscrito. 

A tal respeito, o Dr. Werner HOF!'úA..···m, Diretor do Laboratório da 
Polícia Cantonal de Zurich, apresentou uma comunicação quando do 
1.9 Ciclo Internacional de Polícia Científica. reunido em Paris. em 1963, 
relatando os trabalhos que seu Laboratório vem efetuando em tal sen
tido, utilizando a cromatografia em camada delgada. sôbre placas de 
vidro. Mt:ito embora os trabalhos do eminente técnico suísso se orien
tassem antes para a identificação das esferográficas. as obsen'ações 

. efetuadas, quanto às modificações da composição do fluido nos lança
mentos manuscritos, logo deixaram antever as possibilidaàes de uma 
aplicação no tocante à cronologia dos mesmos. (15). 

Fi;lalizando esta exposição. ante as abalizadas opin:õc:;: adma refe
ridas, creio que poderemos ter como estabelecidos. no tocante à deter
minação da idade das tintas de escrever, os seguintes pontos: 

a) :e perfeitamente possÍyel determinar a contempora
niedade de lançamentos manuscritos à tinta. efetuados no mes
mo docum~nto e com tintas de idêntica compos:ção; 

b) Da mesma fórma, será possÍ\'c1 estabelec('r li contcm
poraniE'dadC' ele lançamentos efetuados em uma série de docu
mentos id~ ntiros. qU(' dc\'am ter sido confeccionados em série 
st>qüente. em a.trto lapso de tempo e, posteriormente, suportado 
idénticas condições; 

c) A de1.rrminação da idade absoluta de um lançamento 
manu::crito é pràticamcnte inexeqüÍ\'el: o estabelecimer.:o de 
uma "faixh" dt.- idaàe. poderá S€r lc\'ada a cabo, ante a exis
tência de padrões de indiscutíyel idoneidade; 

d) No momento, os métodos que podem ser utilizados 
com êxito, são aquêles do ensáio de fixação, ou de solubilidade, 
e o da migração iônica, êste com as modificações ultimamente 
introduzidas no processo original de Metzger, Rall e Hess. 
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DElINOfCIOS, OU apROVAS MORAIS" DA INVENÇAo DE UM ATO ESCRITO 

1!?) - Menção de fatos posteriores. 

Jeremias BENTHAM 
(1148 - 1832) 

2~) - Emprego de palavras usadas somente depois da data do escrito. 

3!?) - Asserção de fatos falsos e como tal reconhecidos por quem os escreveu. 
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4~) - Discordância de um ato de outro. ou outros precedentes. 

5Q) - Silêncio ou segredo acerca do escrito ou ato em questão, no tempo em que se 
deveria ter dado, ou tido conhecimento dele. 

6Q) - Diversidade do carater no que diz respeito ao saber, à inteligência e à moralidade. 

~) - Oposição das afeições, dos go~tos e das opiniões. 

8Q
) - Omissão de fatos que o autor deveria ter mencionado. 

99) - Diversidade do estilo e da construção das frases. 

10°) - Finalmente, forma do ato, estilo e modo essencialmente diverso daquele em uso no 
lugar em que o mesmo foi exarado. 

Observação -

a) - Apud Arroxeias Galvão, "Gafoscopia Judiciária", Rio de Janeiro. 1936. 
citando ·Oeuvres de Bentham", Paris. s/d. 

b) - Jeremias Bentham. jurisconsulto e filosofo ingles, 1748-1832. Autor de 
grande número de obras de Filosofia e Direito, sendo que a mais famosa, '"Introdução aos 
princípios da Moral e da legisl,ação", data de 1789. 
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tom.. . lll1m dI' id<ldc, n:l~cido(~) IlIl di,) 20.. di! .. ct'tcrubro ....... ___ de mil 

nO"UC(!1 I1 O!; (! q U~l r<~ n l ~t e (' iuc o .. , l'stndu-l:ivil •.. r.: j):'; il do... '0'" pro fiss:1o ti d v.oga 

do._.. • ~ •• h<!f)do ler e eS(:rI~v(!r. fitho(i.I) l:t~. Gilb(~rt() Lc>p.c~ .. dc.o_. 

~~D.r l.lS () (ir. _ .. Jos~ 1 i.t,&) do llCll.:wc:.1·) CilV" lc:~n ti . Far i.:\c ....... _, 

rt!:;idcnlc n c!olJ)icíli,:dlJ(rl} 1lt::,1 •• capiléll, ;', .. Laü. ~9 OrJa nu LQ .. ?3o. J~91Jli )).g9o?.J_~ QJl 

l1,an9a~_ni r~l~'; • porli1cJor tiL) C[}dlll~i di! Id~lItid,Jdc o. r~G oe; .~J.t .. 8')9.Ss..Pl.llL·, 
lt!sH~nlllnhtl l:l>IlII1ILlIlIi<;:;ad.l, n:lo COIHI,ldilat!:I, f! advI!llid:l da!. P'!llilS r.ofi\inac!;1s (10 falsq 

tc~:ill:nllll\h{l, .t')'\ 1'II'il;Jflll':-; di~~,1! n;1<).\' !tH!lliritlol, H!,:-prJIHI,'u: OUE, p~l r tl,:,i pou d.l C,\[1I 

pllnha do cnUío C:éUHJ.i.Ult to FL'rnando Collor ch: Me) lo à ent.5o 

PreSl d('!Il L,:- d'L Hepúl.> li ca nu. c(.)nd j ç50 ~1,~ co1 aborac1.CJ t:'; que n~o 

fol. o tc,H:;I)UreJ n> c1~1 c,.uUP'.IJ1hil elo n~ !(~r i do cnn~Hd;1 to; qU(;! soube 

quo o I'HN rcç,-,b~u colübol:.:ldío da 1\gê-n,~l.:l Set.C!Inbro, Ui] vez do 

Minas aor~is, n;o ~abendo de qu~lquor otro agenci~ do publici 
dado t.cnh.:l prc~;l.:lJo q",.'ualqu~l· Qu{:r;.\ colnbo!:<ldio ("lI) parlido:qll.e 

a 1\ÇJênci(l HctC·llIbl.'o, segundo t;,:lb0. <) <.lr:~po~nt~ foi relI1Ufl(!l-adn pc 

lo partido, n~o sab0ndo so nlgum d~bito l'csto~ ~m fuvor dassa 

agQl1ci.u; quP. nJllj é filia·t1t) ~10 l'HN, m.:\:~ nO l'r-tD!3.PE::"O JUlí', FCu 

Dl.'l'O QUE CONCEJ).1 A t Pl\Ll\ VRl\ 1',0 J\i)V. '00:, QUl:;Rr;Ll\D(.JS P!\I'.J\ REI N 

QUIRIR 1\ 'l'E'l'EHllNllA. -QUê a campúnha ('0 PHN nãClcontava com um t.e 

sourc,lj ro, mas· ap(::>p(l~ colilbúra<lcJrc-s i (lIH~ II ('·mpr~~.fir io no ramo 

de revclld;) de lulo!'('s, autolllóvei~, êHJ=-icu)l-ul'u c~ oult·os mais; 



Q f · 11 DIA' RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 1710 uarta- elra 

quo eX01~C':' ct~;t\~livid~c1e 110 ~:...;t.C\do dp l\lago<,.s E' têunbtll\ 110 es 

lc"ldo dI!' ~;;;o I',")\llv; quo C()llh,:,cc- () ("'lll:\o ciI!l(Jlc1at.o I~ ."\tut\l Pre

sidonte ~a rc~Gblica dGsJo 1975; que foi colaborador do então 

c~ndidal'(') C' consiueLa-sc, como tod~ <J{~nle <3<; l\lago;:,s, s€'u ar:-.i 

9C: que C'or:llc·ç(2 c) quc.>rclêtnLC (}c;.::; . ..1:- ç ano de 1965, ".t-'rc,:.:ii:-.ê:j~-

"'\(':>~l'C r-. •··· .. 'Vi:1 o','· sua t:,lti:'z.nJ.c, l)ois n:r,bos forC\::-. SPo;:;lr-,::-lr:s':0.s ... - j • ... :, _c t-. ~ - r 

~ ..... , ~ r·....,. C t"""\- ~ C ."~ \_. -, .... :.: -
(,'1l._" ••••• · .. /~ ~._.,\,. ... (... ... "'~ .. __ 

=,",;. -'!i,': ~" ... .,.:;"", ç-' .. t;- ,.... ;,:,: .... ";""'~.-_ •• 1.." .. c::. ... ,\~ __ .. .... ~ '_e _ ..... __ 

l\."Hlo (,'ullan "~1f' ,.,.·1)0.: (lI'" ., ,(\"",.l;Ull.', CLI\H!io Fl;\lwi!lf) Vi

eu:a jüli\iJl:C:; pres lou ~il'rv i Ç'flS como iH]V()~Fltl() ;) (lUêlll]\wr p.lllpresi'! . 
do üt"~)u .. ~11l ,', I'h~1\\ p<,'~;s0.:'l11l\1~l\l.(~; (Jlh! .'P'l!; ;1 p\.)~~!.'(' do S)". Fcrn.:ll\do 

i' 

CollOl" ~h· """110 (,'01110 !'n'sj .. lellt.<' U:1 nl'pr.l1l.>i(:~. () dppLH'ntc o vi 

sltou PI)l' lUl'" OH ~l\.\:\s Vl'7,r'!-;. no p •• 15c:.io do I'lill\nlto; qUe! des

sas vi7.il\l:' o depoC'nle l..:'lmhl~m nvlr:t.ou-nc com o qllC'rc:'1.:'lnte;qu~ 

jo.l\\:'Ii~; vi :;iloll () Prc!;idenl.e lln lk!lúbl jc:(l em !'ua r('!;idõnc.ia 

p~rticul.:'lr, exceto por ocüsi5o d.:l comcmoraç5u da vit6ria(17. 

12.0í)} 1\.1 \.';ulljl;ulh" (·lpl.lo.'al pai",' i'JI:,~;j<l;-:·n(~i., (1.1 1~('públic3iqU<" 

n';o sabe <.]u.d!:i o:·; Cu~;los l'b c.:lmpanha pn!:Jil1c'nci.:'ll do ent.lo cal) 

didüto Fr.rn<lncl0 co]) ()1: de r--k!l lo _pOr(alH~ nii<:> t(~VO nc(?sso~ a as. 

ees düdo~;: <i\J(~ ClH~90l1 a pl"'l.111' djUt1<l ., l\:\ligos par<l <l C'clHlp.3nha 

elo cntZ'i\.) c:~uldid"'t(,), m'lS t;:ds .:lj\ld;~~ forLlIn pl"(~stüdas üireta.mon 

te ~o p:1rll~oq Acr~ditRndo o dcpo~nto qu~ alaR conHisl iam na 
dOl7lç5o (h~ 1II,"\L(~r.ial, como cnm.i!=>cté\:::, folhntos, etc., nnõ saben 

do se tU nhe j r.o . fo i ('nl rey\l~ .:'lO I:',u't iôo por <"RSQS nml.901:~ que 
.4 

!:orill\l pOlo (!1(' con",1cl':1I1os; 'ltW 11;\0 n~f~(~l>f~U IH~llhtll\l dild,ojro., 

objc to elc! (1oaç2io, p i1rn f.)(~r 0Ir,pr("~q;Hl() na C'ump(ll\h::t do C'ntão can 

dl.dnto F(~rn:lnllo CollcJl:' de Mello; que' ind':H:}:.Ido SOl.H(~ nomes de 

amiy()s ou pC!!:;~H)~I~ 'H.l~ qU,ij~; t<.?ri .. :,()licit.:tdo l~olui)()raçiio para 

o campanh .. {]n ent5u C.:'llHJ.i d~ll:o .:'l v~!.;t~l\l\lnh,~s ne<)O\l-':~C n dccli

nõr quü 1 (l'~t;.\r nQli\<': qtl~ r0(.:onl~ -!:.C' I <1('t) t te oui; ros (]OS sr:!guin s 

t~s nnll1('~ <l(~ p~"'!;!HX\S l\S qUit i!; () ,'eponnl'n ~.;co)l:ici t.ou col;:lbor:q;no 

Para .:l (,!illlIl}."\nll~\ ~10 ('11l~() can'l.l' '1~.to·. C"r]o 1 yr- l' ] Ot" . L....' , .~. ". ". ,'\, i:.\J.U :OV10 

(nr,lsíJ li!) Lui'lo !·~::;tl~V:\O ll(! Oj lv(~il'.:l NC'·l.o, ti'lIl1bé~ll\ t'~C! Hr\I~.iliu, 
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Laín.('tc Couti!llw 'ron.'u~, então vh~c-pr~!ducHte do J3anco Econôm 

mico, Rjc{~n.lu h'd.xul-ü (üil:eLur (1,1 lmpc·[i~'\l Diesel), a quem so

licitou nju~a PQs~on] c n50 em nome d~ ~mpreGa;acrcdita do dc
po~ntc (.1\.10 C'Sr.él~3 pt.'S~O:lS fi7.('l·~·\lIl, ou melhor., colubol~Dr(tm,tal- • 

vez dom ln.:1.li0rial c1c.~ e.:lmpü.l"Ih~'\, pnrc:t (\ jii rcfcrid<l candid~tura. 

(Polo Juiz foi registr~do (lUO O d~poCnLQ declinou esses nomes 

apó~j, i'l ~11.1vC'r\r~lIÇiu. (h~ ql1f.~ c.:11nr ~nbn.:' tlllJlml f<1t.o constitui,ou 

podo cO:J~;;l i t uj r no (.:,1:;U prc?fH'11tC't_ cl~ill1~ th~ fillso t(~~:t("ltIunho). 

Que uS P(~~;so~:; ':lS qU.J.is o dcpoc:nlc pcc:iu ~jud.l p~rt1 <l CO<lr.'c;.,t1r.~'l 

lhe õ·:r."lIl' ['C':ÇllH: Üt' CV01-.t~·:'..1 ajllc.:\ prc!:'~Llda, S~l':", tJi.10 Ç; cCr:'::-e:-. 

to S~ rC'ç:c~,1~ llC.':::SC: lil,)",cnLo d·? que' t i;':>0 de .3ju:1~ fc;~ p:-cst.~":a, 

qU:i 1 O mo l. i \lO qlH~ 1~\'o1.1 o pr('!:d lkn t"(. ,1" H<.'púb 1 j Cü II c·oIH.:en,

tr.ar n~u. III:ios de HC'Hl sC!~~rC't5rio p.lrl:i.(~ul'\l-, Cl <lucl"t'l'-lntC\ 

O counkn.;\ç~o da pubJichl .. H]c ofh'i"'ll 11\1 União (! dl\S cmprc -

Sl\S (lstL\ Lê! i~ I bC"m como d~3 ilutnrr.~ui(\s ft'd~rai~;; CJue n50 CO

nheco ~cssuillmentc O Sr.Püulo G('!ovüni, mas ouviu ralar. o 

depOQnlC, que refcridil p0ssoa foi o locutor do pr09ram~ po 
lítico du rcr.n!·Jdo c,:ulllhl\\l.o v('!("ul"'.tc) r')r r;ÍcHu di fll~5o , 

progr .. ulI.:I CGSC C!I'ltrcLllnlo circull~crllo no Hlo dl'~ Jal)')lro,ao 

que iiélOC:) (J ucpO('!lltn; qua ntio C'()n-hCCl.iJ () Sr.l\lmir ~!dO~8 e 

n50 m'U1tinh.:l ceJl1\C) nnda n50 mant.ém rolélçücr: de é\Il\iZt"ld~ com 

referida lJcsGua, quo se limitil [1 m~l'()!; cllmpri.mont:os; que em 

uma reUlli50 Ju co~~borado~c~ do ~nt5o coandid~to Fernando 
Col1001.' (.11.'" "k'llo ocorrido tLl.lvm~ 120 uins allt.cs do primeiro 

turno d~ ~le1çio r~fcrido publicitfirio estava prc~ento; que~ 

post~er.ic.)1·ll:eHLc!, já por o{:n~jão <l.)~ cl.ejd~,t~S p~ru dC?putnc.1o 

!t~dcrn) o <.1cP()E~llt~. il.!Jroscntoll (> ptlbl icl.d~i() Almir S~tles ao 

'seu irm50 I 1\u9\l ~to r'Ar ius, en tão c~\ncl.i.dil to ,I doi''' '".auo federal, 

por 1\lagoo:.1, tendo sua ctlll\punh~ tol.do cri"ôa p~10 referido pu .. 
blic i t 5r ü>, que n50 ~;t\b(~ qual en·..l a pCSSCHJ, i\l udu na campnha. 
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prosic1cnc:iz:tl, do PRN n n:~sponG5.V('l pc]n .pubLicidéitll~ do c';,,>ndi

duto, ou II\Cf.{;;O õ;-t COl!lrat<lç~o (lc~ ev~ntu;d S s0.rvi ços nG~.sa área; 

que c<,mhCCl~ o f;r.Cloludio llumbcr'lo Ho"a c Si lv,) du.qui de- Alilgoas, 

n50 tendo CVIlI t'le 11<:.'1lIlul\l;\ 1'c1.:\(.·':'0 ll\<1.i!-~ 0.::;lr-cjt.:\ du ':lIni1.üuc; que 

n50 conhece c j'lIna.is ouviu f(11()1~ do publ icitário Püulinho Ribci 

ro Júnior; Cju!.? conhece o publ iC' i t~r 1 <.> .Ju~;é 110.1 i ton, duqui do 

Alagoas, ln\lS.O dCPO'll(;l:O 115ü tem com (':;:Jn pc~ssoa onhulI\ trato de 

Qmit.c:tdl~; que: r0(<?1:ü1a pc!;~()n j~H\,:ds pn .. slol1 serviços, d~ qual-. 

quer n:l1.\U:0.Z;1, ('\0 dr:-poent.c; <]llC' C()nJH"'~~(~ o Sl~.l,uil. Otávio da Mo 

ta Veiga, mas õcle ntío olJ~cvc quaJ qw:.>r informação sobre (l con

trat.\\,c5o \1(\ emprc.. ... sol OQ publicitl.-:H)C\ S0.I.('>I~\hr<), pC-JiI P~tTobr5s: 

que l\rio ~idlK~ yU~lS(~ ;j~~ 'ltril.Hl·iC~'l?sr 1\0 :ilt\b.ito ,Vi rn'~hll3nc:ia C.J. 

RepClbUG~l, do Sr.Cl:l\lUio rr;"\nci~c() Vic'.ir'l, f;t1bcncl0 (1V:~l:nS o (~C! 

... ,'c,· .... · ~l" ~ c; ')'lr"'-l' (".-, - ... ~ü 

.,J .... "'\,.;\..t..,-~ t,\. -. '-'--_ .... V 

mente? 

arr.bf.; d,:~ ",.·~·u~-'~ l.~:il..:a.'.Jc, fCrt-d7i Ct~l~\ rtttCl::l;'l~; r""~ ',,, r'""' •. t 'i-;,- !T.2.S c'::s 
7~ - ~ I· ... \ .... .. '- c ... ~ ,,4 _ I 

1 ' • .., • ..... ; ,,- "\.. _ • 

CorH'-('-'--' <., ...... cc- C·-'L<..:~l.C'C: t;." '·7·,'-~'" ~',"\"'.""'."""'''''\.._~ r·~·-·~",·"~-,.",, t • - ..... .. \.C,.4 .... , -. L_ 4. -- '- ....... ~ ... _ .. -. ·1"" ..... ~_,,_~ .. ~..-.-~-.'""'\,.. ... , ... I.,..:-"t' 
~ ---":::--"~- ___ o , 

que' ,lol~ !:I'U~~ l'illl'lIl,'!;, l'II('l\~'!\ ~"Il ,lnu:io I.\lí~ HOI1\(~r.o Cl\vL'llc:ln

t.e f'l\rin~ ('XU1-<':',' cnr90 pllbllCCJ no ç!.)'~·nrno J-'\'d\'ri\l,~H'nd() sccrc 

lã)~h) eX('("l1livp do t\ini~!6l"io <1,"'1 S"údf'J q\H' 1\(\0 :int~1"C(H1('u em 

f.avor (1<: 1\ i 1,~qi"1II PP1"jWt<.' f) (;0\1(-1'110 F0<~('\r;d p_l]-~ qu'llqucr. 1\0-

1"(HIt;~(J p:1l"il C~ln.l0 pllblicc.1 ; qw:! comQ (~ol..,h()I·:"Illc.)r \.10 ~IlLiio can 

didnto f~l'nando Collor dp H("llo o d~pC)('I\te pn~st.ou coltlboração 

iA CQIlcJ,itlillurn, fornecendo-lhe? 11I;)t.;ori.,:'li~, como CéHIÜS('>t:(lS, ca.rta 
zcs, tnodp.]o~; dC' C(~c1U)0, (> t~ml')(:'>tl\ ·Cq]TI umil qmmtia om dinh<!iro, 

cujo v~lor n50 ~(,:~ rm.~or.dil, Jn:lS qUl~ foi. reC)ul;Il:Ill(\llt<.> registrada 

na contnbi 1 id'ldt' do PHNi qUI~ n;)t"~ COIlS"'CJUC ust$milr () vn10r por 

ele ll\o~m() enll~(!l:1ue ,lO pnN p.:.sr<'\ a c,)l\Ip~nha prcsidenci"l j.i ro

forid~r que o~yi5o p~rticulBr do depoente [ej. muit~s vezes 
I 

utilizado clu"Ctint.e II cnmpé'lnhn, embo)~.:l. normalmont:e nele t~stivoa 

se o prúpl~ lo dc!po{"lltc sendo • .... ,HH;por t.:ldo, m~H; algumas vezes 

OU tra s pc ~SOi:l r; <.1 s('rvi ÇO tVt c~\Y':1p" nh.;\ t<1mbéIn f 05 sem tr~nsporta 
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das, que C) ent50 cnndi<1atu r(-!rll[WUü CI.)llor de M(!110 não se 

t:.r."\IH~porlv\l .:'111 \'~;\IIIL'':lnlh' 11\" :olVji\O th> lil.1poentQ, pül-.~\lO utiliza0. 

va-$n c1(~ Ul1\ü ~ ... Hio mai or Ch.-\ 1 ] (~n~J(:l~, da Li der; qUI; a co1 abora

eSo pncliu.'\ polu uep('(!ld:o lillnbélil S~ diritjiu a C!lnpreBürios, como 

jii m(!nciun~!10, (, tamlJém a lunigtH;. D1\D!\ 1\ P!,J,l\VIU\ AO l\DV. DO QUE 

JU:l.1\N'!'l~, DH. FE1'~NANl)O N. DA SlLVl\, 1\s Pr::l~ClJNTl\S Dl:: i'l:; R lDl\S, RtSP0l! 

OEU: que <:1 co1.:d:)()r\l~'5o sol:iclUl(ln pelo ·depoonte pnra i\ candida 

tura ele F(,:~rl1an(,o Collur de- Mello foi fQit:~ h.r; pes:1()a.s dos em

pr~~ários:; ~ n5n ~Il,; C'mprQ~~<ls I.;Ol" <"los clir.iglnns; que .:l colbora 

ção sol icj Lnd':l 1.>010 d~poelltC' dc!stinf\\'a-Be CiO p~rl:i.do c não em 

favor do candid:llo dirctml1cnlc n(~I;) mesmo no querelnl\tC' ~ O DR. 

nEPnESl~Nrl'f\N'I'l~ DO t-\l~:: OB'1'EVI~ 1\S ~;;l::C;U]N'l'ES HESPOS1'l\s:qec não sa 

be se o!~ CuLlbor.ado.::·c:.; da ccllllp.:mhn pn'~>tClré'lm ajudil em cUnhci

ro, lIl,l!; 5'-"' o rjZt~r;)m, nCJ:(~Õilu (l dr.'PO(~llt.(1" que tul se cnc(. '.ra lO 

registruuil na cunlubilidüc.l0 <.lo p.:nUt1oi yllP, êlS <:lCBpe-~i)S tidas 

polo pu r.l j tiü c.1uJ~.:tllLc ~ c.:lmpanh<1 f 01'':1111 realb':iidél!::> pc lo própr i'o 
pn:r.t:i(in c> c1c:>ve'lIl Q~L.'I.l~ rO<jiAl:t·I'J.<.1":, I,e--ln CCllltob:i 1 hl,H'e ~!=:pacffi 

ca, dl!!,,;t:C.H1}H."'CClldo o uf.:~pocnte qlwlI1 ("r.~ ~pC>C"f: o tC'Ro'Jrciro àtl. 

exec·~t:'\lu r,~=iol1ul. à-:) pm~.· D~POir."~ •. J-;G Ví:1Y-::.radc. r . . . C' ~ . ..;;>t ...... ~ ____ 
I \ --,/', ~ 

J /.1 I ! '\ ~ í:.1·· ~ J' 
/ \../~)I,..,.,-., ..... "",- '/i ·l~-- ~~,. ~ \ \ 

,.-:;:r...;. \ \ . "'. . . ... · "'- . , (I'~.I, /Í / C·· I "-.... \ ____ ") ~< ,;. • ' • 

7
- / L -::--./.<:. <-' (. ~. ,-- ::->~ . . "=...- < .' \ 

[ .. - .~. 

~~1 . ....À 11,,--/ [ _r--- \ /......... I 1 .... r 
c-" -::::::;>---- , :'. 'I': ~" '-
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L A U D O 

SOLICITANTE 

OBJETO 

FINALIDADE 

DATA BASE 

T E C N 1 C O A N A L I T I C O 

EKmo. Sr. Ministro EVANDRO LINS E SILVA 

Anàlise Técnica dos Laudos AvaliatOrios 

dos ImÓveis residenciais denominados lO 

Casa da. Dinda" e .. Bibl ioteca Anexa ,. 

situados no Setor de Mansbes do Lago 

Norte de Brasilia, Distrito Federal. 

Definir o Valor mais provàvel pago pelos 

servi~os executados nas obras de 

amplia~~o e reforma dos Imóveis objeto do 

presente Laudo, tendo em vista o TERMO DE 

DECLARAÇCES do Sr. José Roberto Nehring 

Cesar, na Policia Federal, e o trabalho 

relativo ao Custo de Obras Civis, 

Instala~bes e Urbanismo, elaborado pelo 

Engenheiro Antonio Lourival Ramos Dias. 

Outubro de 1.992~ 
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01. INTRODUI;AO 

o presente Laudo tem por finalidade a An~lise Técnica dõ 

documenta~~o forne~ida pelo Solicitante. a segui~ 

discriminada: 

Laudo de Avalia~~o no. 

elaborado pela Camara de 

Distrito Federal. 

Laudo Avaliatório 2010001 

Empresa J. Garcia 

Empresarial. 

3346 I 92 Imóveis. 

Valores Imobili~rios do 

I 92, elaborado pela 

Avalia~~o e Assessoria 

Laudos de Avalia~bes nos. RJ - 297 e 298 I 92. 

Custo de Ob~as Civis, Instala~bes e Urbanismo de 

Resid~ncia sita a SMIL - 10 Brasiliõ DF, 

elaborado pelo Engenheiro Antonio Lourival Ramos 

Dias. 

Termo de Declara~bes prestadõs pelo sr. José 

Roberto Nehring Cesõr, proprietário da Empresa 

Brasil's Garden, Paisagismo e Urbanismo Ltda. 

02. ANALISE TECNICA 

Considerando a finalidade do presente trabalho e. após 

leitura e análise dõ documenta~~o constante do Item 01 -

INTRODUÇ~O, achamos por bem desenvolver os trabalhos 

segundo a ordem cronológica do Termo de Declaraçbes do 

sr. José Roberto Nehrina Cesar ~ Policia Federal. - LV' 
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podemos classificar • document.~~o 

recebida em 02 (dois) Grupos, • saber: 

1. Laudos de Avalia~~es Que tratam do Valor dos 

Imóveis à luz do Mercado. 

2. Or~amento de Custo das obras realizadas na 

amplia~~o e reforma dos Imóveis, desenvolvido 

segundo a mesma sequ@ncia das declara~bes do 

sr. José Roberto, embora trate apenas da fase 

posterior a Mar~o de 1.990. 

Quanto aos Laudos de Avalia~~es constantes do 

primeiro Grupo, pela .sua natureza Avalia~~o do 

Valor de Mercado do Imóvel -, n~o podemos comparar 

os valores ali encontrados com o levantamento dos 
.' 

pagamentos efetuados pelas obras de amplia~~o e 

Reforma dos Imóveis, objetivo deste trabalho. 

Quanto ao Or~amento do segundo Grupo, desenvolvido 

segundo o Termo de Declara~bes a partir de Mar~o de 

1.990 - Posse do Presidente -, atende às condi~bes 

estabelecidas para a Análise Técnica. 

Assim sendo, procedemos a Leitura e Análise do conteúdo 

do Documento, constatando os seguintes fatos: 

No item 2 - Fases de Servi~o foram glosados 

alguns itens, 

José Roberto, 

declarados como executados pelo sr. 

uns sob a alega~~o de que n~o foram 

executados e, outros, sem qualquer justificativa. 

Os Valores da M~o de Obra de Serventes e Oficiais, 
-

constantes do item 3.3 COMPOSIÇ~ES DE PREÇOS 
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~NITARIOS -, est~o defasados de aproximadamente 18 

% (dezoito por cento) a menor, conforme os pre~os 

de M~o de Obra estabelecidos, de comum acordo, 

entre o Sindicato dos Empregados na Constru~~o 

Civil e o Si~dicato Patronal, 

Outubro de 1.992. 

para o m~s de 

Os Valores dos Materiais empregados na Obra, 

constantes do item acima citado, embora no item 1 -

METODOLOGIA haja refer~ncia de corre~~o dos valores 

para Outubro de 1. 992, n~o foram corrigidos, 

conforme verificamos pela Revista CONSTRUÇAO Minas 

I Centro Oeste, Novembro de 1.992, no. 193 e 

pesquisa de mercado junto a.fornecedores locais. 

oas. : 

Citamos como exemplo um material bt3sico da 
.4 

Cons tru~~o Ci vi 1. o cimento, comercializado 

por cr$ 47.000,00 / saco em DLltubro de 1.992. 

Quando consta com o valor de cr$'36.732,00 / 

saco nas composi~Oes de Pre~os UnitArios. 

A Revista CONSTRUÇAO edi~~o de Novembro 

de 1.992, fornece os pre~os relativos aos 

meses de Setembro e Outubro de 1.992. 

Alguns coeficientes relativos a Materiais e M~d de 

Obra, empre.gados nas Composic;i:les dos Pre;os 

Uni t'ários dos Servi~os. est~o defasados, 

acarretanQo.a subavaliac;~o destes Servi;os. 

As rela;i:les entre os componentes do Concreto Armado 

- Formas, Armac;~es e Concreto - apresentam-se com 
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coeficientes aquém dos recomendados, acarretando 

valores subestimados para os servi~os afins. 

Considerando o vulto, a natureza, a qualidade e o 

ritmo da Obra, com trabalho continuo, .s vezes até 

a meia noite, sábados, domingos e feriados, 

conforme o Termo de Declara~ees, o Or~amento ora 

analisado n~o prevê: 

Engenheiro Fiscal e um funcionário auxiliar, 

por parte do Proprietário. 

Adicional para horas extras, noturnas li? 

percentual destinado ás despesas Eventuais. 

Impostos, custos com a Aprova~~o de Projetos .• 

Alvará de Constru~~o, Habite-se, despesas com 

o consumo de Energia Elétrica, Agua p etc. 

Para as caracteristicas da Obra, com demoli~ees e 

constru~ees diversas e, considerando o exposto no 

parágrafo anterior, verificamos que a taXq de 

Beneficios e Despesas Indiretas BDI é 

insuficiente, deveria estar no intervalo de 30 'l. a 

35 'l.. 

Ap6s Leitura e Análise detalhada do Termo de Declara~ees 

do sr. José Roberto, elaboramos o "Quadro Anexo 

retratando o Valor pago para as diversas etapas de 

servi~o, ao longo dos periodos ali definidos. 

Situa~ees que de algum modo contribuiram para o 

en~arecimento dos servi~os executados: 
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Fal ta de acompanhamento por Profissional 

habilitado. credenciado pelo Propriet~rio e/ou 

Responsáveis pelos 

Brasil's Garden. 

pagamentos efetuados 

Oportuno é observar, nas declarat;bes do S'-. 

JosÉ Fiobertc, qu~ os recibos d~ paçame~tcs se 

limitavam a mencionar os valores paqçs, 

Qu.lquer refer~nci~ • qu.ntidades e etap.s dos 

servit;os executados. 

Embora a empresa Brasil 's Garden - Paisagismo 

e Urbanismo Ltda .• tenha como especialidade o 

que consta de sua Raz~o Social, foi contratada 

com a responsabilidade de executar servi~os 

especificos de Engenharia Civil e Elétrica, 

embora sem qualquer estrutura nem 

qualifica~~o, limitando-se ~ contrata~~o de 

terceiros e, sobre estes Valores contratados 

adicionar Taxa de Administra~~o encarecendo o 

Valor Final da Obra. 

Os servi~os a serem executados na Obra, eram 

adJudicados ~ Brasil's Garden sem CONCOR~eNCIA 

ou uma simples TONADA DE PREÇOS, com ~tapas j~ 

executadas, em andamento OLI a serem 

executadas. 

Em Julho de 1.990 foram aprovados pelo Cel. 

VILANOVA os seguintes or~amentos: 
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1. 
..., 
J!.. 

3. 

4. 

5. 

Ct3is / Ancort3douro 

Ct3sa p/ft3milia de ex 

motoristt3 (falecido) 

AloJt3mento Itinerante 

Gart3gem p / 12 vei cLll os 

Caixa d'Agua 

274.349 BTNs 

22.826 BTNs 

815.695 BTNs 

69.750 BTNs 

24.553 BTNs 

1.207.173 ETNs 

Valor este correspondente em outubro de 1.992 

US$ 677.176 (seiscentos e setenta e sete 

mil cento e setenta e seis dólares; 

As obrt3s do item 2, tinh~m 'sido 

ret3lizt3dt3s no periodo Junho / Julho 

1.990. 

As obrt3s dos itens :5, 4 e S, foram 

inicit3dt3s em 05. fevereiro. 1990 e 

pt3rt3lizt3dt3s em abril.1990 por falta de 

recursos, quando sido 

executados os seguintes servi~os: 

Limpezt3 do terreno na área verde da 

Chácara Biblioteca. 

ProJetos de Arquitetura, Urbanismo e 

Instala~fJes. 

Terraplanagem dt3 área de implt3nta~~o 

dos 03 

Itinerante. 

Funda~eJes 

Metálicos e 

f1etálicas. 

blocos do AloJamento 

4 

os 58 pilares' 

respecti vas Tesouras 
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03. CONCLUSOES 

Considerando todos os elementos expostos, CONCLUIMOS: 

Que o Or~amento de Custos de Obras Civis, 

Instalaçbes e Urbanismo, elaborado pelo engenheiro 

Antonio Lourival Ramos Dias, além dos fatos 

constatados acima citados e se referir apenas ao 

periodo posterior Março de 1.990, foi 

desenvolvido para uma Obra de andamento e condiç~es 

normais, o que n~o ocorreu com a Obra em tela, 

contribuindo todos estes detalhes para que os 
-

valores nele contidos estejam subavaliados. 

Garden PaisaQismo e Urbanismo Ltda., 

Termo de Declaraçees prestadas por José Roberto 

Nehring Cesar à Policia Federal, 

seguintes pagamentos: 

1. Considerando os pagamentos ao 

periodo - Valores Médios 

Até Março de 1.990 

Março 90 I Junho 92 

- . . 

importaram nos 

longo de cada 

US$ 7.105.632 

US$ 6.511.648 

US$ 13.617.280 
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2. Considerando os pagamentos no final de cada 

periodo. 

Até Mar~o de 1.990 

Mar~o 90 / Junho 92 

US$ 

US$ 4.864.033 

US$ 4.201.858 

9.065.891 

Os dados acima foram transportados do Quadro 

Anexo. 

Que embora tratando-se de .. OBRA DE VULTO "n~o 

for~m realizadas CoNCoRRENCIAS nem simples TOMADA 

DE PREÇOS para verifica~~o do valor dos or~amentos, 

sendo as diversas Etapas dos servi~os entregues à 

Brasil's Garden - Paisagismo e Urbanismo Ltda., 

mesmo aquelas fora da especialidade desta Empresa. 

04 • ENCERRAMENTO 

Fazem parte integrante do Laudo Técnico Analitico 02 

Anexos, conforme discrimina~~o: 

Anexo I 

Anexo I I 

QUADRO DE VALORES DOS PAGAMENTOS 

RECEBIDOS PELA 

GARDEN. 

EMPRESA BRASIL'S 

TABELA DE ORTN VIRTUAL 1989 / 1992 

TABELA DE INDICADORES ECONOMICOS 

MINISTERIO DA ECONOMIA - SEPE. 

Contém o presente Laudo e ·5eus anexos 13 (treze) folhas 

rubricadas e numeradas manualmente. 
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de V. 

Certos de termos atendido à solicita~~o 

Exa., colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente 

Brasilia, 07 de novembro de 1992 

~ - /ç 
Lé~-" ------~-------~------------- -----

Paulo Rubens de Araujo e ~ive:ra 
Engo. Civil CREA I RJ 11.793 D 

---~----~-~--~~~-----
Carlos Alberto Ribeiro Sacaes 

Engc. Civil - CREA / R: 13.~~3 [ 



l)fiAflRO PE VAr.OHF.~ DF. l'ALNIrN'1 W; IH,:r.ER T1)()f:~'F.LA r."!PRESA ARAS I L' S GARDf:N 

------
" 

r'rm r',.,rrflcln fll,rrl,no VALORES DECLARADOS 

CR$. CZ$ oU BTN OINV (lIIéd1ll) 
._.--

'" ,r,. OI" R'l Prol. dr llrhnnf~m(l l' pAI~RR1",no CZ$ 4.000,00 407,3320 

117 1)1. n~1 :'1,1l~.A9 OhrA" dlvpr"R" CZ$ 1.454.561,00 85.713,6712 

"1 0'\, R ~ TAXA dI.' R(fm. (25",) CZ$ 50.000,00 2.457,0025 

OI. II~/II , WI OhrAR dlvprRRR C7.$ 4.670.7RR,00 115.372,7273 

(l~ 17, R'I / /11 ,~f] OhrAR dlvprRAR CZ$10.707.-359,00 110.430,6828 

0(1 01./0 1. 'to OhrAR rl! v"r'R' CZ$93.882.845 00 427.595 3953 

IM:F; I ATr, MARÇO/90 (OTNV) 741.976,11111 

(USS) 7.105.632 66 

OI fi} 111'. O 1Q BR1AnCl'tp plAnta" ornaffil'nta18 CR$13.958.462,50 24.3811,4099 

OH }r
" 

11 II I,OR.'10 OhrA. dlvprM" BTN 930.462 80.173,1308 

{Ir) 11 I/liA 'li 29 AAIRnCl'tp plAntaR ornaffil'ntala CR$38.445,200,00 16.802,3845 

'" 11(,1" .fJII CAR" pArA fRmrlfA motorista BTN 22.826 1.329,8073 

11 OI ,n~/ 0,17.n OllrRR t!f.vprRA,q BTN 509.277 28.748 .. 6827 

17 m,IO. 0/01.03.91 OoraR dfVf~rRRR CR$35.520.173,00 21.888,7408 

11 '. 11. 17. 0/7R.0I •• 91 OhrAR di V('rRAR CR$60.000.000,OO 29.988,9750 

li. 111,,1)1/0 r,.IO.n ObraR rltvprRAR CR$213.259.09J,00 61.222,4U2 

~/ 
~ .~~~~. 
""~~01' .~~ 000 f. ,"-< 

~'" ,):,. 1"..;. 
~O_ 

0'mV I Il'm 

OINV (fim pedoo() Médlll Finei 

407,3320 9,82 9,82 

52.378.8621 16,97 27,77 

2.457,0025 20,35 20,J5 

86.647,2727 40,08 53,90 

92.169,7426 96,96 116,17 

273.846 6441 219 56 ~2.11l 

501.906,8560 - -
4.1164.033 48 

16.961,28fl 572,34 822,96 

53.444,5501 342,83 929,111 

29,5399 53,4011 

9.382,8739 2.288,08 4097,38 

1.337,0556 754,90 822,96 

43.2057 48,2057 

28.620,6169 1283,80 1572,89 

72,"705 mm"'1 
13.350,3368 1622,76 2660,62 

w. 
21.026,7355 222J,U 2853,51 

38.387,2156 ~1I3,35 5498it 
;~ 

'r 

~41l~;P 
~ 

I 

, 

..... 
;::J 
.j:> 

o 
s:: 
~ 
~ 
~. 

...... ...... 
t:1 ..... 
;J>, 

~ o 
t:1 
o 
(") 
o z 
(;) 

~ 
cn 
cn 
o 
~ 
Q 
o 

~ 
,-.. 
cn 
(l> 

<o(') 
1»1 
o 
:::i 

I 
o 
:;d 
(;) 
;J>I 
o 
C 
t:1 ...... 
(') 

!):, 
~ 
o 
'-' 

J g. 
8 
o.. 
(l> 

...... 
~ 
N 



'11'111 

I ~ 

11, 

--_.-

I'od"dn 111 .• crl çiío "ALORES DECLARADOS OTNV 

CR$ CZ$ 011 IITN OTNV (média) OTNV (fim pl"dodo Hrdia ----
)'1, '"./ ,1'1 ,17,Ql Ohrt1~ dlv('r~f1c; CR$ 8'15.806.211,00 179.211,062'1 102.943,630'1 4.998,~1 

1", I J • 'li 11'0,010,'17 Ohr~" dI vrr.'nR CR$4.518.590.630 00 236.198,7443 153.307 5783 19.00,46 

rA';1 I A PARTIR DE HARÇO/qO (OTNV) 679.952,3514 438.761,81127 -
(!lS$) 6.511.648,18 4.201.858 00 ----

TOIIAI. 'I OTN 1.1021.'12'1 1625 946.668 7387 

'IIIIM. r ~ CH$ 99.018.823.000,00 65.922.810.000,00 

TrlTAI. f' ~1 lIS!'l 13.617.28084 9.065.891 108 

-
() 1111:11 flor, vAlon'~ ctr p:H~:1In"fll fI'~ n'rf'Ii1rt~ prln Empr~AR RRASIL'S GARDENS, conrorme d~cIArRçõ~A do SV JOSr. R08ERTO NEIIRJHHG CESAR, nA 

1"<1,,,,"1, Jllldp ~('r :lRRfm rPRtlmJc1n: 

IN;I:· I __ i:'t~ Mllrço/qO) 

C:PI1~ I flf'r.1nc1o OR paS'.ilml'nl fi~ ~o lon~o d~ cAd~ prrlodo • UsS 7.105.632,66. 

((lt1~ f c1prnndn OR p;l,~;IITWIlII1~~ no rIm do pl"rfodo - US$ 4.864.033,46 

fA::r - I ( A I2Rrtlr dr Mnr~n/<}O 

c,,,'" I "rrnndo 1':lp'.1mp(tt-nf! /lO 10n~0 dr cnd/l perfodo usS 6.511.648,18 

r.",," I drrnndo 0" pngnmpnto" no flm dco prdodo - f.ISS 4.201. 658,00 

TIlrA!. - ( Ahr_ll/89/Junho/'12) 

It 

fJr--- t'~"'" 
8l ••• i " 

41'\ • .t. \:. ,,1 ,.t o VI 
~.. " t..~,,14 .l4!>J lI) 

c:."f.." ~ 

... 

0o;,o~" / 
<~~o,( 

~~ .... ;. 
• ~ ? 

.. 

I lI1lf 

Final 

11701,69 

9.10710,03 

-
. 

Potrela 

~ 

~ 

I 
g. 
..... 
\O 

iS 
t! 
>-O 

;l>-

~ 
O 
t! 
O 
(') 

~ 
~ 
til 
til 
O 

5 
O 

~ 
..--, 
til 

~ "'. o 
:::: 
I 
O
:;d 
O 
;l>o 
O 

C 
t! 
'"'"" Q 
;l>

~ 
O 
'-' 

o 

! 
gr 
..... ..... 
..... 
~ 



(l~ 
~'t-
" ~~ 
11~ 
... IP 

... '1!.-
1. b ,?:,'. 

'" . ~o 'li 9Irr 
:.... 11 ... 

'l Q ",-
(.) ., 
" 

0'1 {\)u 'J7 

.? l.'fllN /OTN In/IV (Ctf]--i 

I
' MINI.':' 1 llI~O~_. !Ç2.lyOM'~~.C;C F'[' - If'!!c:.f!!!!xes.J;.Ef!!!.iJfflicm: 

",-'-- I I . "-1 y-
r"'Ht<Jo Jan J F"" IIII~. tiIlw ',)êl l,r"" JuIJ ligo ~ Ou! Hw Dn 

__ . __ .~~ __ .l_~ __ . 11mb "'U.l'"t 
"UIN "1(,4 I _ _ _ I _ I _ - - - 1000 1000 1000 10,0000 -

I 
I . , ' 

'%5 1110 I 11.30 11,30 13.40 l:;.~O ,. 'l:,,'J?, 15.20 1&,20 15.10 15,90 16,05 16,30 1~.OJ15 110," 

''!foI; I >.60 I 11.0& 11.30 17.M; I ?lHO j'0,tN i 19,97 20,43 21,01 21,6' 22,1Ii1 :/2.69 ".~7§1I :M.1 

'%1 ?3,n I 2J,rr. 24.19/ 24.6"11 "',01 I ~s,~61 26,111 26,114 21,25 21,311 27,57 :n,,", ~,l'IIJ :»2,11 

1'11',1/ 20.'19 29.QfJ 29.40 29.93 ,0.39, 31,20 32.09 32,111 33.41 33.f!iiI 34,39 34,95 JI,650fl 27.7 

l'!fo'J J5./'7 I 36.11 I 3fi.91 31,4:1 I 30.;;1 39.49 39.00 39,27 39,&6 39.92 40,ti1 <11,42 JlI,Un 21,11 

I'IIt. t,(.J~ I ~J.JO 44,17 44,61 45,09 45,50 46,20 46,61 41,05 41,61 411,51 4'!1,M 45,111125 ".1 

,qn bO,SI 51.441 &1,11 &1.64 I 53,15 64,01 S&,OO 6&.18 67,35 611,61 69,19 60,11 IiS,1461 20,:1 

".I! 
13.7 

:n,3 

nu 

t I/J 

I'Jllij I 
1'115 I 
1 "'( 

1f}!r 

191 I 

''1lq 

I '1/0 

1\10\ 

6t,'&1 

Tu.af 
>10.62 I 

106,75 ! 
133.34 

181,6fi 

730.31 

376,02 

.t1fJ7,!:!J I 

7'JfI,;;O! 
I 

&1.7~ 

l1.fi1 

91,47 

100,39 

135,90 

106.03 

'74J,J5 

334.20 

liOO.J3 

),1~,~:1 

63.09 

72.31 

0:1,69, 

110,19 

130.94 

190,51 

240,99 

341.91 

571,14 

825.03 

63,01 

13.19 

113.73 

112,25 

142.24 

194,03 

255,41 

350.51 

546,64 

977,06 

6~,6fi 

74.03 

at,10 

11 ~,49 

14S,II3 

200,~S 

262.07 

363,64 

566,86 

930,53 

1'101 7910,9J ? 005.'>9 32'17.)2 :1 590,63 3.911,61 

,qllq '7 5~~,'lR iJ 2fl5. 0S I fj 30",61 IIJ 135.07 1
'

1.145'99 

66,75 

74,97 

116.91 

111,13 

150,17 

206.90 

210,011 

317,&4 

506,13 

'JiI5,3& 

66,93 67,II'!I 611.46 611,95 69,61 1@,@7 

7S.80 16,411 17.12 11,01 711,40 79,07 

11'1,00 9:1,7& '111,22 101,'10 104,10 106,41 

119,11 121,31 123,20 125,10 1211,43 130,93 

154.60 158,65 162,97 1611,33 174,40 11',6111 

213,110 219,&1 224,01 227,15 230,30 233,7"1 

?79,04 291,58 295,51 303,n :no,"" 318,'14 

390,10 '100,71 '112,24 4111.110 '141,47 '168,71 

604,991 62"1,25 64",23 663,56 6Il'I,1'Jl 706,10 

1.045,54 1.108,27 1.172,55 1.239,:1\ 1.310,04 1.3112," 

116,0033 

1%,14011 

-'1,1"17 

1111,16'l1:l 

'53,711SIJ 

2",3061 

276,11lS11 

306,97S0 

%95,'4611 

1.032,6'"2 

1.813,31 1,.916'41 12.09"'9'!I 1 2.241 '64 1 :U'JiI,!i& 12
.,,",'IS 1

2
.
733

'27 1 t.9'!I3,'!I2lI:J 
'1.224,54 4.554,05 4.963,91 5.3115,04 5.691,49 '.469,55 ".012,9'!I 4.6011,12011 

12.131,90 13.2S~,61 1~.619,90 16.169.61 H.067,1I2 20.118,11 n.110,1lI1i 131>6',32112 

n,' 
3i,1 

H,I 

:n,0 

410,1 

''1,0 

7U 
<r.I, , 

131,1 

1'M,II 

m,<II 

j'M17{; ! %3.% j \;~~.<,r, I' ~02.99 16113'141,.775.11 

I.~ ?~ ~J2,(H; ,U li; o,lia !'~l(> J' &.\;Y b~ 166,17 39200,46 42031'ti61'4&'901'91 49.396,911 63.431,40 Sll 300,20 163 M7,2:! 1.ID·613'i1 1""·1!21'9Y.13 

l~n6 no OQl (ir, in \1H"O . I - I - - - - - - -
''IOG _ _ 106,~O 106.29 101,11 109,61 109,99 111,30 113,17 11S,12 117,30 121,1' 

f~ r? 
':!. "'!OlN . I 

1 .... , 129,96 151.0Q I ,el.1\I' 207,'J1 

,qlJO ~%.94 (,95.50 I 020,42 951,77 

I lQIt'! 611019" - 1 

251,56 

113S.21 

310,53 366.49 311,61 

1.337,12 1.590,26 1.902,49 

401,69 

2.392,06 

"I24,lil 

2.966,39 

46:J,411 

3.774,73 

1122,," 3tli,IlS83 

4.790,11. l.no,ISlS 507,' 

,n", l~nql' 1,0000 I 1,0360 1,0991 1,1794 1,29&6 1,6186 2,0942 2,6956 3,6647 5,0'134 7,1324 

I 
""lO 10.9510 I 17.0969 29,5399 41,7340 41,7340 43,9793 48,2051 63,4071 69,0516 66,6466 76,71131 68,3'Ml 

('" 1'1'11 10S,SJJ~,0621..L ___ .L ___ L ___ L __ -'l.-__ -' ___ ....l ___ ....l ___ ...J.. ___ -L ___ ..L ____ ..&.,<,..._.-J 
,I~"'f'" I1I\CfN _ 1N;,~1 r,..c;;r...;:~ A ,li 

('I v .• "' .... pn>-rn"'- t;-
(" I ' ,>0/"""" mP<fi< ....... anomr .... ~da. rmo !I<"'""''''''' 01f02l91 , "OTM _ .. lIIImolO pu* do> ..... roaI91. ~~ li'" r;.911 (.~P"~ .... "Q 

rJ\f..~\""'" 

I-' 
-l 

~ 

o 
~ 
& 
r;l 
I-' .... 
tJ >, 
~ 
O 
tJ 
O 
(") 
O 
Z 
O 

~ 
til 
til 
O 
Z 
)o 

O 
O 

~ 
r' 

,-.. 
til 
O 

<O "', O 

:::1 
1 
O 
:::o 
O 
)o, 
O 

e 
tJ ...... 
(") ,..... 
)o, 

~ 
O 
'--" 

~ 
<: 
O 
13 
O' 

<3 
oo .... 
'Ci 

ts 



, A ~ l l A D l O 1 ~ V 1"~~~Sti I 

__________ ._._°_o_° _____ o_o ______ • ____ o_o_° __ o8o _____________ 0_00 _____ • _______________ 0_0 ___ 0_0_06. _________ _ 

, B 9. li 9 O , 9 ~ 9 2 
• ___ • ____________ FOOO ______ : _____ o_o ______ e _____________ ! ___ o_o _________ o_oa _________ : ____ o _____ 00 ____ 0 _________ _ 

tll.'f> 16P f:i.'L C r , IIf~ lGP "~. C f , lIe. 16P Me. C r , II~. 1 GP "11ft t r , 
______ , ______________ 00 ___ .' _______ , ____________________ , ____ p __ , ________ D __________ ~t _______ • ____ • _________ ._._._ 

, •• I t 

• I I . " 
Jin : 36.S6 6.17: Jan 71.~O 116.17 Jin 19.93 1,831.79 Jan 
hv 11.&0 8.43: hv 71.6B 199.6Q Fn 21.11 2,1%.86 FfV 

fiar 4.23 9.42 tlar 81.32 342.83 Kir 7.25 2,660.62 tlir 
t.br ~.17 9.B2 Abr 11.n 621.62 Abr B.74 2,B5:i.51 Abr 
fiai· 12.711· 10.33 l1ai 9.08 692.06 "ai 6.53 3,102.Q1 nal 
Jun 26.7b II.b4 Jun Q.02 754.90 Jun Q.86 3,305.53 Jun 
J~I 37.Sa 14.7& Jul 12.~B B22.96 Jul 12.83 3,631.46 Jul 
A90 ~6.4a ~ú.3~: Aço, 12.~3 Q21.Bl Ago 15.49_ 4,097.38 hgO 
Sft 3B.~2 27.77: Set 11.72 1,050.03 Set 16.1Q 4,732.06 Set 
Qui 39.70 38.59: Out 14.16 1,173.09 Out 25.B5 5,49B.1a Qut 
Nov 44;21 53.90: Nov 17.45 1,339.20 Nov 2~.76 b,919.46: Nov 

211.84 10,628.51 
24.79 13,481.20 
20.70 16,823.19 
lB.~4 

22.45 
21.42 
21. 69 
2~.54 

27.31 

20, ~('5. 59 
24,070.25 
29,474.02 
35,767.36 
43, 5~(1.02 
54,é72.7V 
69,636.62 

,::: .. ! ... :::~: ...... :::::.! .. ::: .. ~ ... ::::: ... ::::::~:,~ .. ::: .. ~ ... ::::: ... ::::::::.! .. :::.,~ ....... , ............ ".\ ~ ~ \Y ~~c 
.. ~ ... ____ _ .~ ' •• v _\ __ ·',!.Lt \o. • 

\ 

,r·." 

\ .~~ 
IY" \.: ,<:) 

\ .\).'ii :..'~ t= 
~ ) ,'t. ~fIt,,~ 

ar- ('''''' "'" . ',. \-" ..'" <.'~ ~ 
'r:- ~'b "'. 

,~ , '"- <-v , I r· c ~ n-

~
' " 1iI(Io '" . ti -' r .. '; ~ \ \ '. " :' '~ .'," 

\~ ~ ~-
~ j,.,.:,p C) 

CfjI" (.41 ~.; , . 
p ~ O" ~~ ... ~0 

• ~.. 'I 
.. t 

C 

~ 
~ 
~ 
(3 
'o. 
(1) 

'I-' 

~ 
N 
t:1 

~' .... 
'o 
t:1 
O 

'8 z 
O 

~ 
Vl 
O 

~ 
O 

~ 
(;) 
(1) 

<O 
!>l. 
O 

It::: 
I 
~o 

~ 
;l> • 
O 

e ,g 
o 
;l>, 

5 
...,; 

o 
t:: 

~ 
~ 
~. 

I-' 
I-' 

I-' 

~ 



· 1728 Quarta-feira 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Jl--=ÓRGÃQJYI?ICIÁRIO) Novembro de 1992 

SEt1ADO FED~t_~·.:--, 

COMO ÓRGÃO JUDICI~~=O 

MANDADO DE INTIr;':l/cl ,') 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEJ)::!~i\L ~ L') 

PROCESSO DE "IMPEACHMENT", MINISTRO SYDNEY SJ\NCU~'J, ;:~ 
forma da lei, MANDA, por este instrumento, por num assinado c sU~<:':~;,-J 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo d~ "lm!"eachm(:'nt" C~~'::-~ 0 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNAt·IDO ";'!"70r1~'8 
COLLOR DE :MELLO movidos pelos Srs. BARBOSA LU'ilA SOBPJNIIO c 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, que seja intimado o Dcmg:ci~(_;0. In 
pessoa dos seus advogados, Drs. JOSÉ GUILIIEPJvill ViLELL/'.. c 
FRANCISCO EV ARlSTO DE MORAES FILHO, nos enuercç'os, siío, Sc:~ü:' 

Comercial Sul, Edificio Anhanguera, salas 610/612, nesta Capild, c I:Ul 
México, nO 90, Rio de Janeiro, RJ, para que, a partir d~ hoje c no P;-:::'3 ~..! 

quinze dias, apresentem alegações finais em cumprimento ao item nO 13 "':J ~~~:) 
Procedimental. 

CUMPRA-SE na foma da lei. Dado e pass~do ncst~ ci\~~ '~ c'; 

B)4silia - Distrito Jederal, aos lO dias dos mês de novc!l!J:-o (~.~ 1 ~'~'2, 
Éllift1h I (!<Uh,(!CG' Escrivão do Processo de "Im.,~~d"'l"ut", r:",,,c··c":: . 

.. ff1" I 

Ministro Sydney S~ncl.~s 
Presidente do Supremo Tribtlll~I F~:,~r.;~-::.i 

e do Processo de "Irn~cr.c!m1t:nt" .. 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao presente 

mandado INTIMEI o Sr. Dr. José Guilherme Vilella , 

que deu o ciente na contra-fé e recebeu o original. 

as do mês de novembro de 1992. 

~[(~snf~' 
Substituto do Processo de 

"Impeachrnent" 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE "IMPEACHJ\.1ENT VI

, MINISTRO SYDNEY SANCHES, na 
forma da lei, MANDA, por este instrwnento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeachment" contra o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO.<
COLLOR DE MELLO movidos pelos Srs. BARBOSA LThtlA SOBRINHO e
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, que seja intimado o Denunciado, na 
pessoa dos seus advogados, Drs. JOSÉ GUILHERME VILELLA e 
FRANCISCO EV ARISTO DE MORAES FILHO, nos endereços, sito, Setor 
Comercial Sul, Edificio Anhanguera, salas 610/612, nesta Capital, e Rua 
México, n° 90, Rio de Janeiro, RJ, para que, a partir de hoje e no prazo de 
quinze dias, apresentem alegações :finais em cumprimento ao item nO 13 do Rito 
Procedimental. 

ClTh.1PRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~, - Distrito Fe,<jeral, aos lo dias dos mês de novembro de 1992, 
Eu, í ~at{M lU/Escrivão do Processo de "Impe~chrnent", subscrevo. 
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COMISSÂO ESPECIAL A QUE SE REFERE O ART. 380, "B", 
00 REGIXEN'l'O INTERNO 

COKPOSIçAO 

PRESIDENTE: Senador ELeIO ALVARES 
RELATOR : Senador AN'I'ONIO MARIZ 

TI'l'ULARBS 

l.Antonio Mariz 
2.Cid Sabóia de Carvalho 
3.Iram Saraiva 
4.José Fogaça 
5.Nelson carneiro 
6.Ronan Tito 
10Irapuan Costa Júnior 

1.Elcio Alvares 
2.Francisco Rollember~ 
3.Odacir. Soares 
4. Raillundo Lira 

nDS 
1.Jutahy Magalhies 
2.Mário Covas 

1.Levy Dias 
20Valmir Campelo 

1.Magno Bacelar 

1.Ney Maranhio 

PDS 
1.Esperidilo Aain 

1. Gerson camata 

Pl 
1.Eduardo Suplicy 

n. 
10Jo.' Paulo Bisol 

1.Amir Lando 
2.César Dias 
3.11040 Calmon 
4.Habor Júnior 
5 ~ Pedro SiJllOn 
6.Garibaldi A. Filho 
1.Wilson Martins 

1.J040 Rocha 
2.0ario Pereira 
3.Lourival Baptista 
4.Carlos patrocinio· 

1.Bani Veras 
~.Chagas Rodrigues 

1.Luiz Alberto 
2.Marluce Pinto 

1.Nelson Wedekin 

1.1ureo Mello 

1.J040 França 

1.Mois'. Abrlo 

~~crivio do Proce.so:~Or. Guido raria de Carvalho 
ascrivió Substituto : Or. Raiaundo Carreira Silva 
~letone.1 331-'2'4 - 311-32'5 - 311-32" 



, 
DIARIO DO CONGRESSO NAQONAL 

PREÇO DE ASSINATURA 

(Inclusas as despesas de correio via terrestre) 

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados) 

Semestral................ Cr$ 70.000,00 até 31/3/92 

SEÇÃO TI (Senado Federal) 

Semestral................ Cr$ 70.000,00 até 31/3/92 

. J~ avulso ................ Cr$ 500,00 até 31/3/92 

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável 
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela· 
Caixa Econômica Federal - Agência PAB-CEGRAF, conta 
corrente nO 920001-2, a favor do 

, 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 
CEP: 70160 

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
visão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de Atendimen-
to ao Usuário. . 



-REVISTA DE INFOR AÇAO 
LEGISLATIV N° 107 

(Julho a setembro de 1990) 

Está circulando o n° 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesqc,-:ls;,-, 
editado pela Subsecretaria de FdiçOes Técnicas do Senado Federal. 

COI.ABORAÇÃO 

Medidas provisórias - Raul Machado Horta 
Os serviços de telecomunicaÇôes na C.onstituição Brasi

leira de 1988 - Gaspar Vianna 
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional 

- Amoldo Wald 
A autonomia universitária e seus limites jurídicos -

Giuseppi da., C.osta 
A aposentadoria dos servidores na Constituição de 

1988 - Palhares Moreira Reis 
Direito urbanístico e IimitaçOes administrativas urba

nísticas - Viogo de Figueiredo Moreira Neto 
Controle parlamentar da administração - Odete Medauar 
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais -

Adhemar Ferreira Maciel 
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Justiça -

SáMo de Figueiredo Teixeira 
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas Maranh:1o 
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido históri

co-político da distinção - Nelson Saldanha 

A atuação dos Procuradores da República no atual 
contexto de competência jurisdicional federal em 
tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernan
des Gonçalves 

À Venda na Subsecretaria 
de F.dições Técnicas - Senado 
Federal - Anexo I, W andar 
- Praça dos Três Poderes. CEP 
70160-900 Brasília. DF. Tele
fones 311-3578 e 311-3579. 

Conceito de "underselling ("dumping") deillt!fÜ do AIil
teprojeto da nova Lei Antitruste - M6.,j!(J R.oberw 
Villanova Nogueira 

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre 
obras intelectuais criada,> ou interpretadas sob o re
gime de prestação de serviços - José Carlos Costa 
Netto 

Bem de famllia - Zeno Veloso 
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Rarrientos Parra 
"I.obbies" e grupos de pressão como agentes de infor

mação para o Poder I ..egislativo - YamiJ e Souza Dutra 
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas 

de educação - Edivaldo M. Boaventura 
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo J 0-

sé Wense Dias 
Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad 

limitada en el Proyecto de Unificación Civil y 
C.omercial en Argentina. Protección de los acree
dores - Dr. Daniel li. Moeremans 

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal Euro
peo de los Derechos Humanos en la Jurispruden
cia dei Tribunal ümstituciona\ E,>pafiol - Antonio 
Ma l.oça Navarrete 

PUBIJCAÇÓES 
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas 

PREÇO DO EXEMPlAR 

Cr$ 1.000,00 

Os pedidos a serem atendidos através da nCf deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) de seu 
valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de ch,eque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECf do Senado - CGA 470775. 



-ST DE 
LEGIS 

(abril a junho de 1991) 
Está circulando o nO 110 da Revista de Infurmação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jwfdica, edi

tada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado FederaL 
Este número com 398 páginas, contém as seguintes matérias: 

Assinatura para 1991 (nO 109 a 112). 

COLABORAÇÃO 
A primeira Constituição Republicana do Brasil -
Alcides de Mendonça Lima ..................................... . 
Tarefa dos partidos políticos no processo de inte
gração da América Latina - André Franco Montom 
Os actos legislativos no Direito Constitucional Por-
tuguês - Jorge Miranda ............................................. . 
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição 
- Inocêncio Mártires Coelho .................................... . 
Os Direitos Humanos como limitações ao poder 
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa 

Revisão constitucional - Geraldo Atahba .............. . 
Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre 
aspectos elementares) - Sebastião Baptista Affonso 
Mandado de injunção - Marrelo Duarte ............... . 
As Medidas Provisórias no Sistema Jwidioo-Consti-
tucional Brasileiro - Fran Figueiredo ..................... . 
Aspectos do Regime Constitucional da Desapropria-
ção - Vitor Rolf Laubé ............................................. . 
A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral 
ilícita - Geraldo Brindeiro ........................................ . 
Questões e direitos relativos à mulher nas Consti
tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria 
Vaz de A,ssiç Medina ................................................ . 
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público 
- Adilson Abreu DaJJa.ri ............................................ . 

Cr$ 4.500,00 
Auditoria e avaliação da execução - Rosinelhe 
Monteiro Soares ......................................................... . 
Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pádua 
Ribeiro ......................................................................... . 
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo 
Emilio P..1beiro de Vilhena ....................................... . 
A Escola Judicial- Sálvio de Figueiredo Teixeira 

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perácio de Paula ....................................... .. 
O Programa Brasileiro de Privatização de Empre-
sas Estatais - Marcos Juruena Vi11ela Souto ......... . 
Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capi-
tal estrangeiro - Werter R. Faria ............................ . 
Agricultura e inflação sob o capitalismo periférico 
- Mauro Márcio Oliveira ......................................... .. 
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José 
Arthur 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 Federa], Anexo I, 22° andar - Praça dos Três 
Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3519 
Os pedidos deverão' ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Se
nado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775. 



CÓDIGO DE PROTEÇÃO 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, '}20 andar - Praça dos Três Poderes, 
CEP 70160 - Brasflia, DF - Telefones 
311-3578 e 311-3579. 

Lançamento 
Cr$ 800,00 

Os pedidos a serem atendidos atravês 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. 

. -- --- - - 1 . - .... <jI' .... ,~ -



REVISTA DE INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA 

JANEIRO A MARÇO 1991 
ANO 28 - NÚMERO 109 

Em circulação com estas matérias: 

HOMENAGEM 
Luiz Viana Filho - Edivaldo M. Boaventura 
Afonso Arinos - Jarbas Maranhão 
COLABORAÇÃO 
A reforma monetária cruzeiro - Letacio Jansen 
O planejamento na economia brasileira - Clovis 

V. do Couto e Silva 
Os valores e a Constituição de 1988 - Eduardo 

Silva Costa 
A Constituição Brasileira de 1988; subsídios pa

ra os comparatistas - Ana Lucia de Lyra 
Tavares 

Inovações constitucionais - Silveira Neto 
O pluralismo jurídico na Constituição de 1988 -

Sílvio Dobrowo1ski 
A segurança pública na Constituição - Diogo 

de Figueiredo Moreira Neto 
A Constituição Federal de 1988 e o mandato 

de segurança contra ato judicial - Alvaro 
Lazzarini 

A propósito da extradição: a impossibilidade do 
STF apreciar o mérito do processo de ex
tradição, indisponibilidade do controle ju
risdicional na extradição - Ne gi Calixto 

Cinco temas controvertidos do Direito Penal -
Edilson Pereira Nobre Júnior 

O Direito Internacional e os Direitos dos Povos 
- Pedro PÍDtO Leite 

O "status" jurídico dos países sem litoral e as re
gras da Convenção de Montego Bay 

sobre o Direito do Mar - Georgenor de Sou
sa Franco Filho 

Sobre o Direito Natural na Revolução Francesa 
- Marcela Varejão 

''Ermãchtigung'': proposta de leitura da hermenêu
tica na Teoria Pura do Direito - Gladston 
Mamede 

Direito Romano em Gramsci - Ronaldo Poletti 
A filiação ilegítima e a constituição de 1988 - Clay

ton Reis 
Solidariedade e fiança - Amoldo Wald 
Proteção jurídica das embalagens - Carlos Alber

to Biuar 
Contratos estipulados por computador: declara

ción de voluntad. Forma y momento de su 
perfeccionamiento - Daniel E. Moeremans 
y Carlos E. Saltar 

A Ação Civil Pública no Estatuto da Criança e 
do Adolescente - Hugo Negro Mazzilli 

Recurso adesivo e ordem constitucional: são com
patíveis? - José Pitas 

A arte e o obsceno - Everardo da Cunha Luna 
A PMCE, os servidores militares e a Carta Esta

dual/89 -Adauto Rodrigues de Oliveira Leite 
O Conselho Constitucional Francês: ator da lei, 

mas nunca seu autor! - Paulo Rodrigues Vieira 
Os Direitos Fundamentais na Lei Fundamental 

de Bonn - Luis Afonso Heck 

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° andar - Praça dos 
Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones 311-3578 e 311-3579. 

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cÍDqüenta por cen
to) de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nomi
nal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT 
do Senado - CGA 470775. 



Centro Gráfico do Senado Federal 
Caixa Postal 07/1203 

Brasilia - DF 

EDIÇÃO DE HOJE: 168 PÁGINAS 
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ANO XLVII - N~ 16 

República Federativa do Brasil 

DO CONGRESSO NACIONAL 
. QU~TA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 1992 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Diversos o' 12, de 1992 

SEÇÃO 11 

BRASÍLIA - DF 

Processo de U lmpeachmellt" contra o Presidente da .República 

(Art. 52, hadso I da Coastitulçio) 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Documentos referentes ao cumprimento de decisão 

do Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal e do Processo de "Impeaçhment". 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE "Th-fPEACHMENT", MINISTRO SYDNEY· SANCHES, na 
forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeacbment" contra o 
Excelentlssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO movido pelos Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, seja intimado o Denunciado, na 
pessoa dos seus advogados, Drs. JOSÉ GlJaHERME Vll..ELLA -e 
FRANCISCO EV ARISTO DE MORAES FILHO, nos endereços, sito, Setor 
Comercial Sul, Edificio Anhanguera, salas 610/612, nesta Capital, e Rua 
México, n° 90, Rio de Janeiro, RJ, para tomarem conhecimento da decisão do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Processo de "Impeacbment", 
exarado no recurso da defesa em relação ao depoimento da testemunha Sr. 
MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 1818/1821}, cujo teor vai em anexo 
ao presente 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ - Distrito F~eral, aos 1? dias dos mês de novembro de 1992, 
EU,/Iú~({t I Escrivão do Processo de "Im~hment", subscrevo. 

J~ ~, 
7" t;'L-~ ~ 

(; 1_ I' . - . Ministro Sydney S~ches 
V I ( PreSIdente do Supremo Tnbunal Federal y e do Processo de "Jmpeachment" 



1736 Quinta-feira 12 DIÁRIOpO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO)Novembro de 1992 

CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado 

me dirigi ao endereço nele constante e ai INTIMEI o Sr. Dr. 

JOS~ GUILHElli~E VILELLA, que deu o ciente na contra-fé e re 

cebeu o original. 

Brasília, aos 11 dias do mes de novembro de 1992 

A 

do 

de "Impeach.."Ilen til 



Novembro de 1992D1ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 12 1737 

SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

C E R T I D A O 

CERTIFICO e dou fé, que os mandados de int~mação dos 

Denunciantes e seus Advogados e do Advogado do De -

nunciado Dr. Francisco Evaristo de Moraes Filho, bem 

comoda testemunha referida, Sr. Marcílio Marques Mo

reira, foram feitos pelo Correio, através de SEDEX 

com AR. 

SENADO FEDERAL, aos 11 dias do mes de novembro de 

1992. _~, 

,~) In:: .~ /< 
~\II1if~hll{!t;: s4/~ , 

I 
Escrivão Substituto do Processo 

de "Impeachment" 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

M~I\~A.\.DO DE INTIl\IACÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE tl1J\.1PEACH1\.1ENT", MINISTRO SYDNEY SANCHES, na 
forma da lei, MAl'l'DA, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de 11 Impeachment " contra o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE :MELLO movido pelos Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, sejam intimados os Denunciantes 
Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELLO LAVThr:ÉRE 
MACHADO, nos endereços, sito, Rua Assunção, 217, Botafogo, Rio de 
Janeiro, RJ e SAS, Quadra 05, Lote 02, Bloco N, 10 andar, Brasília, DF, para 
tomarem conhecimento da decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Processo de "Impeachment!!, exarado no recurso da defesa em relação ao 
depoimento da testemunha Sr. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 
1818/1821 ), cujo teor vai em anexo ao presente 

ClTh1PRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ - Distrito F y,deral, ~o:1 /; dias dos m~s de noyembro de 1992, 
Eu, ';/L p1rS~ 1-0.. (li, Escnvao do Processo de 'ImpeaclJpent", subscrevo. 

. /.--/'. 

h.\\\~'f . 
~~l 
Ministro Sydney Sanches 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Processo de "lmpeac.hment" 
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'c'· EÇT 
AVISO DE RECEBIMENTO -AR AVIS C5 (OIM,TOS KSTIIIA_ AO EXTEIIIOR) 

08JETO DE SERViÇO DOE R~CUIMENTO DEl ~:ffl0 
BRESll SERVICE DES POSTES DE li! CEPCION ~IE I'IT 

AGEIIC'A DE "OSTAGEIIII I mUIIEAU DE OI!"OT I 14 1 DO OIlJETO 7 11 •. I DATA OE I'OSTAGEIlll/DATE DE Dt"tlT 

r--- NOIIIIE ou "AZIO soe'AL DO KSTIIIATAIIIO~ 110l1li ou IIA'5011 SOC'ALE OU DUT'IIATA'IIIE 

lU 
~ BARBOSA LIMA SOBRINHO z 
lU EIIDE"Eçol AO"US&:: 
~ 
lU 

ASSUNÇAo, 217, BOTAFOGO ::E RUA 
lU 
CII:: CIE"I CODE "OSTAL I CIDADE E UI' I LDCAL'YI!: IEY PAV! 

O RIO DE JANEIRO - RJ 
..J 
lU 

1I0lllE ou luzlo SOC,AL 00 "EIIIIETEIITIE/'IOId ou .... 'SOlO SOC'ALII: DE lo Ol'II:O.YEIIII Q.. 

O GUIDO FARIAS DE CARVALHO - ESCRIVAo o 
:r EPlOEIIECO PAliA DEVOLUç:iO IADIIES51: 

U 
SECRETARIA-GERAL DA MESA SENADO z -

lU 
lU CEP/cODE I'O$YAL I C'OAOE/LOCAL'YÉ UI' 
CII:: BRASIL Q.. 

BRASíLIA DF 
AssnUTU"A 00 111 [CEDE DOIII I 51GIIATUIIIE DU KSTlPlATAIIIIE 1155'"ATU .... DO FUIIICION .. II'O IS'SNATUIIIE DIE L AGIEMT 

75170392-3 

CERTIFICADO 
DE POSTAGEM 

ENDEREÇO DO IIE;METENTE 

... "" "-
NOME DO DESTlNATARIO 

INSCRiÇÃO ESTADUAL 
APRESENTAR ESTE CE~TlFICADOEM CASO DE RECLAI\4.lCAO 

75170540-3 

A6 a 105 Jl 148 ... 

, \ 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

l\1ANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE "IMPEAClllv1ENT", lVflNISTRO SYDNEY SANCHES, na 
forma da lei, M..~A, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeachment" contra o 
Excelentissimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO movido pelos Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, sejam intimados os Denunciantes 
Srs. BARBOSA LTh1A SOBRINHO e MARCELLO LA VENÉRE 
MACHADO, nos endereços, sito, Rua Assunção, 217, Botafogo, Rio de 
Janeiro, RJ e SAS, Quadra 05, Lote 02, Bloco N, 10 andar, Brasíli~ DF, para 
tomarem conhecimento da decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Processo de "Impeacbment", exarado no recurso da defesa em relação ao 
depoimento da testemunha Sr. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 
1818/1821), cujo teor vai em anexo ao presente 

ClTh1PRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ - Distrito Fhderal, aos /-4 dias dos mês de novembro de 1992~ 
Euh!f;"r~O:.uf!P 1ft. t, Escrivão do Processo de "Impeachnient", subscrevo. 

; 

~. 
~eYSanCheS 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Processo de "Impeacbment" 
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-
·e'· ECT AVISO DE RECEBIMENTO-AR AVIS C5 (OIJETOS DESTIIIIADOS AO EXUllIon) 

OBJETO DE SERViÇO DOE I1i~CEIIIMENTO DEi ~M8tl0 
BRÉSIL SERVICE ou POSTES DE fi CEPCION ~IEM 1\1 

ARIIICIA DE I'05TAOEIIIII IIUREAU DE ot .. I;lT 1"' 00 OIJUO' 1110, I DUA DE POSTAGEIlll/DATE DE DEI'OT 

NO .. e: ou RAZlo SOCIAL DO DESTI IIIATAI'UO 1 1110" OU ''''''SOIll SOCIALE OU O!STIOlATAIRE 

i&J MARCELLO LAVE Nt RE MACHADO ~ z 
i&J ENDEREÇO 1 ADRESSE 
~ 
i&J SAS QUADRA 05, Lote 02, Bloco N 19 Andar :E , 
i&J 
a:: CEPI CODE POST"'L I CIDADE lE UF / LOCALITt [T "A"$ 

o Bras'ilia - Distrito Federal 
..J 
i&J 

NOIIIE ou IUZ1l:0 SOCIAL DO REIIlIETEIIITE/MO .. OU RA'SOIl SOCIALIE DE L Ul'EOITIEUIl ~ 

o GUIDO FARIA DE CARVALHO- Escriv -ao 
o - ENDEREÇO P"'R'" DEVOLUÇl!O I ... OII[$$E Z 
U SECRETARIA GERAL DA MESA DO SENADO - Brasilia-DF z 
i&J 
i&J CEP/CODE POSTAL I] CID ... DE/ LOC"'L Ir t I U~F I BRASIL 
a:: 
~ Brasilia -... SS" .... TUIl ... DO IIECEBEDOR 1 $IGN ... TUIlE OU DE$1IIIArA'1I[ asSINATUR" DO "\llIItIO""""O /SI,."ATURE DE L ... GEIIT 

75170392-3 

CERTIFICADO 
DE POSTAGEM 

" I , .... 

EIWEREç:o 00 ftrETENTE r 
" '_' (4' \ \ --' . 

NOME 00 OESTllilll.TARIO 
~, ..)J I, 

,-

UIOE~~~ Dl) DESTlfojATÁRIO 9 .,' 

Ali a: 105 111. 140 Ii:'IIIIl 

'\ ' ,'" v' , ri , C.... ./ ..... pr-."l. , 
~N~F~/-O~C/~O-E~S-&~~~~~~V"'~~~~A~CO~S~RAR~~DO~O;ES~T~I~~A~~~~_~v~~~~~~~----~~--~~~~~~~~~ j 

~~~-~. ~'~'~'~"~~~~1 

'tAL'OR TOTAL to PAGAR 

i I. 
INSCRIÇ!.O ESTADUAL 

APRESENTAR ESTE CE~TI FICADO EM CASO DE RECL A ", .. cÃO 

75170540 - ~ 107 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE "IMPEACH1V1ENT", MINISTRO SYDNEY SANCHES, na 
fónna da lei, MANDA, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de 11 Impeachment" contra o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE l\.1ELLO movido pelos Srs. BARBOSA Lll\1A SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, sejam intimados os Advogados do 
Denunciantes Srs. EV ANDRO LINS E SILVA e SÉRGIO SÉRVULO DA 
CUNHA, nos endereços, sito, Av. Rio Branco, 133,.·12~ andar, Rio de Janeiro, 
RJ e Rua Mantim Afonso, 101, 5° andar, Santos, são Paulo, para tomarem 
conhecimento da decisão do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do 
Processo de "Impeacbment'!, exarado no recurso da defesa em relação ao 
depoimento da testemunha Sr. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 
1818í1821), cujo teor vai em anexo ao presente 

CUl\1PRA-SE na fonpa da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ - Distrito Federal, aos 1/1 dias dos mês de novembro de 1992. 
Eu,~ tf-h7 C't.f. t11 Ik~ Escrivão do Processo de "Impeacbment", subscrevo. ' 

; r 
./ 

-stro Sydney Sanches 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do Processo de "Impeachmen!" 
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'e'· ~S! 
AVISO DE RECEBIMENTO -AR AVIS C5 (OBJETOS CESTIIIADOS AO IDtTIERIOR) 

OBJETO DE SERViÇO DOE RicUIMEfIITO DgiPAGA~O SERVICE OES POSTES DE R CEPCIOfll ~IEM fIIT 

AGENCIA DE POSTAGE'" IIUIIEAU DE DEPOT 11111 DO DilJETD 7 1'10. I DATA DE POSTAGIE"'DATE DE DEPOT 

- NO .. [ ou IIAzlo SOCIAL DO DESTINATAIIIO / 1110 .. OU IIAI50N SOCIALIE DU DESTINATAIIU: 

I&J 
~ EVANDRO LINS E SILVA z w ENDEREÇO / ADRESSE 
~ 
W 
:f AV. RIO BRANCO, 133. 129 ANDAR I&J 
DI:: CEP/ CODe: POSTAL CIDADE E UI' / LOCAlIyt IET "AVS 

O RIO DE JANEIRO - RJ ..J 
I&J 

NOIIIIE ou IIAzlo SOCIAL DO IIE"ETEIIITE/1I0 .. ou '11&15011 SOCIALE De: L D'EDITEUSI o.. 

O GUIDO FARIAS DE o CARVALHO - ESCRIVÃO 
:x:: ENDEREÇO PAliA DEVOLUçlO/AOIIESSE 

U 
Z SECRETARIA-GERAL DA MESA - SENADO I&J 
I&J CEP/CODIE POSTAL CIDAOE/LOCALITE i U~F I BRASIL 
Ir 
o.. 

BRASíLIA 
ASSIIIIATUI'IA DO IlIECEIIEDOII / SlGNATURE OU OESTOIIAYAIPIE ASSINATURA DO FI/IIICIOII'.UO /SIGNATUflE DE L AGENT 

75170392-3 AS. 105 .. 1.48 Mil!; 

NF/DC/DES 

CARIMBO 

APRESENTAR ESTE CE~T1FICADO EIII CASO DE RECLA 04ACÃO 

75170540-3 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MA~~ADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE ifllv1PEACITh1ENT", MINISTRO SYDNEY SANCHES, na 
forma da lei, MA]\1)A, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeachment" contra o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO movido pelos Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, sejam intimados os Advogados do 
Denunciantes Srs. EV ANDRO LINS E Sn.. VA e SÉRGIO SÉRVULO DA 
Clit'<1JIA, nos endereços, sito, Av. Rio Branco, 133, 12° andar, Rio de Janeiro, 
RJ e Rua Mantim Afonso, 101, 5" andar, Santos, São Paulo, para tomarem 
conhecimento da decisão do Presidente do Supremo Tnbunal Federal e do 
Processo de "Impeachment", exarado no recurso da defesa em relação ao 
depoimento da testemunha SI. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 
1818/1821), cujo teor vai em anexo ao presente . 

CUl\1PRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Bras~ - Distrito J'ederal, aos j j dias dos mês de nov~mbro de 1992, 
Eu, SIb-l7r Ú1 tt"li !lI,:' Escrivão do Processo de "Impeachnlent", subscrevo. 

! r 

~, 
~eYSanCheS 

Presidente do Supremo Tnbunal Federal 
e do Processo de "Impeachment" 
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'C~' ~S! AVISO DE RECEBIMENTO-AR AVIS C5 (OIlJETOS DESTIfIiADOS ao 1[I!TII!:IQ'OAl 

OBJETO DE SERVIÇO DOE RiCEIUMEIIITO 08i PAGAMgN0 SERVICE DES POSTES DE R CEPCIOI'I F:AIEM I\IT 

AGEIICIA DIE "OSTAGIEIiI I IUIQIEAU DE DE"OT I N' DO OIlJETO 7 110. I DATA DE POSTAGIEIIII DATE DE ........ T 

...-
1I0UE OU IIAZiO SOC.AL DO DESTaIlATAIIIO/ NOU OU 11.0.'$011 SOCIALE OU DIESTINATA'"E 

1&.1 .- S~RGIO S~RVULO DA CUNHA z 
1&.1 EII DEREÇO / A DRESSE .-
1&.1 

101 , 59 :E RUA MANTIM AFONSO, ANDAR 
1&.1 
11:: CE"/ CODE POSTAL CIDADE E UF / LOCALITÉ IET I'AVS 

O SANTOS - sAo PAULO ..J 
1&.1 

NOISE ou RAZlo SOCIAL DO IIIEMETEIITE/1I0M ou IIIAI$OIl SOCIALE DE L [xI'ED'TEUII C-

O GUIDO FARIAS DE CARVALHO - ESCRIVAo Q 

::z:: EIIDEREÇO "ARA DEVOLUçlO /ADRESSE 

U 
Z SECRETARIA-GERAL DA MESA - SENADO 
1&.1 
1&.1 CEI'/CODE POSTAL CIDADE/LOCALITÉ 

r~F 11:: 
BRASiL C- BRASíLIA 

ASSINATURA .00 RECEBEDOR / SIGIIATUIIIE DU DESTaIlATAIIIE ASSINATUIIIA DD FUIICIDNARIO /SIG"ATUIQE DE l AGEIIT 

75170392-3 

--

I - ... . " ' .. ,.. 

4_ 'p 2Qw;i 72 CZ4 ;,U 

CERTIFICADO 
DE POSTAGEM 

EJoI&E:REÇODD ~Ti!:NTE r 
-fé , . ..JJ. (~ ~t1 

NOI/IE DO"DESTII"I-tARIO 

.A. ...... .5. 
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ..... 

_A " r U (" Z.(.A. ~ \. 
NF/DC/DES 

. \ f\ í . ...... 

Q, _.0== ; c 4 J. ; ;. a c. 

APRESENTAR ESTE CEI\TIFICADOE~ CASO DE RECLAM:'CÃO 

75170540 -3 

'"' 
COOIGO 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do· 
PROCESSO DE "IMPEACHMENT", MThi1STRO SYDNEY SANCHES, na 
fonna da lei, MANDA, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeachment" contra o 
Excelentissimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO movido pelos Srs. BARBOSA LIMA SOBRINHO e 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, seja intimado o Denunciado, na 
pessoa dos seus advogados, Drs. JOSÉ GUll.JIERME Vil.-ELLA e 
F'R.A.;.~CISCO EV ARISTO DE MORAES FILHO, nos endereços, sito, Setor 
Comercial Sul, EdificioAnhanguera, salas 610/612, nesta Capital, e Rua 
México, nO 90, Rio de Janeiro, RJ, para tomarem conhecimento da decisão do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Processo de "Impeachment", 
exarado no recurso da defesa em relação ao depoimento da testemunha Sr. 
MARCÍLIO MARQUES MOREIRA (fls. 1818/1821), cujo teor vai em anexo 
ao presente 

CUMPRA-SE na fonna da lei. Dado e passado nesta cidade de 
BrasHíà - Distrito ~rderal, aos II dias dos mês de novembro de 1992. 
Eu, Lj!/"//YÍCtUH{!tLI Escrivão do Processo de "lmpeachment", subscrevo .. . r I . 

/ 

. stro Sydney Sanches 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do Processo de "lmpeachment" 
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r---- AVIS C5 (OIM!:TOS Df:STlfIIAOOS AO II:ltT~IOR) 

IA .. ECT AVISO DE RECEBIMENTO-AR 
OBJETO DE SERViÇO DOE RiCUIMEi'lTO OBlI'IIIGA~o 

BRÉSIL SERVICE DES POSTES DE " CEPCIOI>I f;III.lE IiIT 

AO[ldCIA DE POSTAOEIIiII IIURIEAU DE DEPOT 1"' DO OeJETO , No. I DATA DE PO$TAGEIlil/DATE Df: Df:POT 

NOIIiIE Ou RAZlll:O SOCIAL DO Df:STU'ATA'"0 / 11011 OU RAISON SOCIALE OU DI!STIIIATAIRE 

lLI .... FRANCISCO EVARISTO DE MORAES FILHO z 
lLI EIIDEREÇO / AORESSE .... 
lLI 
:li!! RUA MtXICO. n9 90 
lLI 
a:: CEpI CODE POSTAL CIDADE I! . UI' I LDCALITt ET pAY$ 

O RIO DE JANEIRO - RJ ~ 
lLI 

NOIIIIE ou RAZlo SOCIAL DO REIIiIETEIITE/IIOOl ou IIAISDN SOCIALE DE L EIIPEDITEuR D-

O GUIDO FARIAS DE CARVALHO - ESCRIVAo . 
o 
::r ENDEIIEtO PAliA DEVOLUÇIO /ADRESSE 

(,) 

Z SECRETARIA-GERAL DA MESA - SENADO 
lLI 
lLI CEP/cODE POSTAL CIDADE/LOCALITÉ I U~F I BRASIL 
a:: 
D- BRASíLIA 

lo..-
ASSIIUTuRA DO RECEBEDOR / SIONATURE DU Df:STINATAIII! ASSINATUI". DO I'I/IIICIOMAIIIO /SI'MATURE DE L AGENT 

75170392-3 Ali -10S & 148 1ft. 

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO OE RECLAM~CÃ C 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do 
PROCESSO DE "lMPEACHMENT", WNlSTRO SYDNEY SANCHES, na 
forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim assinado e subscrito 
pelo Escrivão do Processo, que, no Processo de "Impeachment" contra o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO AFFONSO 
COLLOR DE MELLO, movido pelos Srs. BARBOSA LllvIA SOBlUNHOe 
MARCELLO LA VENÉRE MACHADO, seja intimado o Sr. MARCÍLIO 
MARQUES MOREIRA, no endereço, sito à Rua Barão de Jaguaribe, 297, apt" 
402, Rio de Janeiro, RJ - fone (021) 227.9326, para depor como testemunha 
referida, no dia 26 de novembro de 1992, às nove horas, na Sala 02, da Ala 
Nilo Coelho, no Senado Federal, perante a Comissão Especial a que se refere o 
Art. 380, "b", do Regimento Interno do Senado Federal, no processo por crime 
de responsabilidade ora no Senado Federal. 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
B~ - Distrito Fe4eral, aos 11 dias dos mês de novembro· de 1992, 
Eu, 7túP"í@aLL""J4J Escrivão do Processo de "Impeacvment", subscrevo. 

~' 
~dney Sanclies 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Processo de "Impeachment" 
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·c,· ~~! AVISO DE RECEBIMENTO.AR AVIS C5 (OIlJETOS DESTINADOS AO I!:JlTE""0lOl) 

OBJETO DE SERViÇO DOE RiCEBIMENTO Og~ I'I!l.GAMg:t0 
SERVICE ou POSTES DE A CEPCION F:AIEM I\IT 

AGENCIA DE POSTAGEM I IIUIIEAU D[ DIEPOT I 111' DO oeJETO , 110. I DATA DE POSTAGIEIil/DATE DE D€6'OT 

NOIiIE ou IIAZI;O SOCIAL DO DIESTI N ATA 11 10 1 NOIII ou IIAISOlll SOCIAL\! OU DUTINATA,II! 

lU 
~ MARcíLIO MARQUES MOREIRA z 
lU END\!IIEÇOI ADRESSE 
~ 
lU 

BARÃO 197, 402 ::E RUA DE JAGUARIBE, APT9 
lU 

E . UF 1 LOCALITÉ IET PAVS 12: CEPI CDOE POSTAL CIDADE 

O RIO DE JANEIRO - RJ ..J 
lU 

NOIIIE ou IIAzIo SOCIAL DO IIEIIIETENTE/NOIII ou IIAISOIII SOCIALE DE L PPEOITEU!! ~ 

O GUIDO FARIAS DE CARVALHO - ESCRIVÃO o 
::z: ENDEIIEÇO PARA DEVOLUÇAO/ADRESSE 

U 
Z SECRETARIA-GERAL DA MESA - SENADO lU 
lU CEP/CODE POSTAL C'OAOE/LOCALITt 

b~ I BRASIL 
12: 
~ BRASíLIA 
ASSINATuRA DO RECEBEDOR / SIGNATURE ou DESTINATA'!!E ASSINATURA DO FVNCIO"ÁRIO ISIGNATURE DE L AGEMT 

75170392-3 AS *105 II 148 1ft8\ 

ENDEREÇO 00 REMETENTE 

r • ~ :.... .1 . \ 
NoMEIO OESTIN TARIO 

A .. " .' i 
_}' '. ,. f 

ENDEREÇO 00 OESTINATÁRI4~ 

"F/OC/OES 

APRESENTAI'! ESTE CERTIFICADO EM CASO DE RECLAMACAO 

75170540 -:3 
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COMIss10 ISP!CIAL A QUI 11,R!'lRI O ART. )10, ~I~, 
DO UGDUNTO INTER*) 

COUOIlçlO 

PRESIDENTE: Senador ILeIO ALVARlS 
RElATOR x Senaclor Nrl'ONIO MRII 

1.Antonl0 Marl. 
2.Cld Sabóla ela Carvalho 
3.Iru Saralva 
4.JO.' rQ9aça 
S.M.l.on Carneiro 
6.Ronan Tlto 
1.Irapuan co.ta J~ior 

WL 
1.Elcio Alvar •• 
2.rrancl.co Rclle~~ 
3.Odacir. Soare. 
4.biBWldo Lira 

ND8 
1.Jutahy Magalh& .. 
2.lUrl0 COV" 

1.Levy Din 
2.Valair Cuapelo 

ft 
1.Eduardo Supliey 

PU 
1.Jo.' Paulo 11.01 

l.blr tan40 
2.C'.ar Dla. 
3 .3060 Call1On 
4.Rabor J1lnior 
5.Pedro SiJDOn 
6.Garlb&l41 A. rilho 
1.Wil.on Martin. 

1.Jo6o aoeha 
2.Dario Pereira 
3.Lourival aapti.ta 
4.Carloa patroc1nio· 

1.Bani Vera. 
2.Cba~ .. Rodrl;ue. 

l.Lui. Alberto 
:I .KarlUC8 pinto 

1.1ureo Mello 

ucrlvio do Prece •• o: dor. Gulclo FarIa di carvalho 
.. crivlo lub.tltuto I orlO bi1lWlclo carre1ro 81lva 
feleloneal :311-3265 - 311-3267 - 311-3266 



" IARIO DO CONGRESSO ACIO AL 

PREÇO DE ASSINATURA 

(Inclusas as d~pesas de correio via terrestre) 

SEÇÃO I (Câniára dos Deputados) 

Semestral................ Cr$ 70.000,00 até 31/3/92 

SEÇÃO n (Senado Federal) 

Semestral................ Cr$ 70.000,00 até 31/3/92 

. J. avulso ................ Cr$ 500,00 até 31/3/92 

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável 
em Brasília, Nota de Em penho ou Ordem de Pagamento pela 
Caixa Econômica Federal - Agência P AB-CEG RAF, conta 
corrente nO 920001-2, a favor do 

, 
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

Praça dos Três Poderes - Brasilia- DF 
CEP: 70160 

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
visão de Assinaturas e Distnbuição de Publicações - Coordenação de Atendimen
to ao Usuário. 



REVISTA DE INFORMAÇÃO 
LEGISLATIVA N° 107 

(Julho a setembro de 1990) 

F..stá circulando o nO 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurfdica 
editado pela Subsecretaria de EdiçOes Técnicas do Senado Federal. 

COIABQRAÇÃO 

Medidas provisórias - Raul Machado Horta 
Os serviços de telecomunicaçOes na C..onstituição Brasi

leira de 1988 - Gaspar Vianna 
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional 

- Amoldo Wald 
A autonomia universitária e seus limites jurídicos -

Giuseppi da Costa 
A aposentadoria dos servidores na Constituição de 

1988 - Falhares Moreira Reis 
Direito urbanístico e IimitaçOes administrativas urba

nísticas - IJiogo de Figueiredo Moreira Neto 
Controle parlamentar da administração - Odete Medauar 
ObservaçOes sobre os Tribunais Regionais Federais -

Adhemar Ferreira Maciel 
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Justiça -

Sálvio de Figueiredo Teixeira 
Tribunal de Contas e Poder Judiciário -Jarbas MaranMo 
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido hist6ri

co-político da distinção - Nelson Saldanha 

A atuação dos Procuradores da República no .atual 
contexto de competência jurisdicional federal em 
tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernan
des Gonçalves 

À Venda na Subsecretaria 
de EdiÇÕes Técnicas - Senado 
Federal - Anexo I, W andar 
- Praça dos Três Poderes. CEP 
70160-900 Brasília. DF. Tele
fones 311-3578 e 311-3579. 

Conceito de "underselJing C'dumping") dentro do An
teprojeto da nova Lei Antitruste -:- Mário Roberto 
Villanova Nogueira 

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre 
obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o re
gime de prestação de serviços - José Carlos Costa 
Netto 

Bem de familia - Z.eno Veloso 
Fundamentos da arbitragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Barrientos Parra 
"I..obbies" e grupos de pressão como~ agentes de infor

mação para o Poder T .egislativo - YamiJ e Souza Dutra 
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas 

de educação - Edivaldo M. Boaventura 
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo Jo

sé Wense Dias 
Recepci6n de la sociedad unipersonal de responsabilidad 

limitada en el Proyecto de Unificaci6n Civil y 
Comercial en Argentina. Protecci6n de los acree
dores - Dr. Daniel E. Moeremans 

La influencia de la Jurisprudencia deI Tribunal Euro
peo de los Derechos Humanos en la Jurispruden
cia dei Tribunal Constitucional g'ipafiol - Antonio 
Ma Laça Navarrete 

PUBJ.ICAÇOES 
Obras publicadas pela Subsecretaria de EdiÇÕes Técnicas 

PREÇO DO EXEMPLAR 

Cr$ 1.000,00 

Os pedidos a serem atendidos atrav~s 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 Edi
ÇÕes Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT do Senado - CGA 470775. 



REVISTA DE INFORMAÇÃO 
LEGISUI'IVA N° 110 

(abril a junho de 1991) 
Está circulando o nO 110 da Revista de Informaçao Legialativa, peri6dico trimestral de pesquisa jurfdica, edi

tada pela Subsecretaria de EdiçDes Técnicas do Senado Federal 
Este número com 398 páginas, contém as seguintes matérias: 

Assinatura para 1991 (nO 109 a 112). 

COLABORAÇÃO 
A primeira Constituição Republicana do Brasil - . 
Alcides de Mendonça lima ..................................... . 
Tarefa dos partidos políticos no processo de inte
gração da Amêrica Latina - André Franco Montora 
Os actos legislativos no Direito Constitucional Por-
tuguês - Jorge Miranda ............................................. . 
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição 
- Inocêncio Mártires Coelho .................................... . 
Os Direitos Humanos como limitações ao poder 
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa 

Re~ão constitucional - Geraldo Ataliba •......•..•.... 
Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre 
aspectos elementares) - Sebastiáo Baptista Affonso 
Mandado de injunção - Marcelo Duarte .••......•...•.. 
As Medidas Provisórias no Sistema Jurfdico-Consti-
tucional Brasileiro - Ftan Figueiredo ..................... . 
Aspectos do Regime Constitucional da Desapropria-
ção - Vitor Rolf Laubé ............................................. . 
A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral 
iJfcita - Geraldo Brindeiro ........................................ . 
Questões e direitos relativos à mu1her nas Consti
tuições do Brasil e de Minas Gerais - Anamaria 
Vaz de Ass~ Medina ............................................... .. 
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público 
- Adilson Abreu Dallari ............................................ . 

Cr$ 4.500,00 
Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe 
Monteiro Soares ......................................................... . 
Soberania do Poder Judiciário - Antônio de Pádua . 
Ribeiro ......................................................................... . 
O Poder Normativo da Justiça do Traba1ho - Paulo 
EmiIio Ribeiro de \'ilhena ...................................... .. 
A Escola Judicial- SáMo de Figueiredo TeÍKeira 

Da constitucionalidade do bloqueio de valores -
Adriano Perncio de Paula ........................................ . 
O Programa Brasileiro de Privatização de Empre
sas EstataiS - Marcos Juroena Villela Souto •........• 
Tratamento jurldico dispensado no Brasil ao capi-
tal estrangeiro- Werter R. Faria ............................ . 
Agricultura e inflação sob o capitalismo perifêrico 
- Mauro Márcio Oliveira .......................................... . 
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo - José 
.Artbur 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 
Têcnicas ....................................................................... . 

À venda na Subsecretaria de Edições Têcnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° andar - Praça dos Três 
Poderes, CEP 70160 - Brasllia, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579 . 
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Têcnicas do Se
nado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775. 



ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCEN'IE 

Lei nO 8.069, de 13 de jullio de 1990: 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, e dá outras 
providências (0.0. de 16-7-90) 

Legislação correlata 

Convenção sobre os direitos da criança 
(OCN, Seção fi, de 18-9-90) 

índice temático 

À venda na Subsecretaria de Edições 
Técü:as - Senado Federal, Anexo I, '}20 

amtar -Praça dos Três Poderes, CBP 70160 
-Brasffia, DF - Telefones 311-3578 e 
311-3579. 

Lançamento 
Cr$ 1.000,00 

Os pedidos a serem atendidos atravês da Ecr deverão ser acrescidos de 50% (cinqiienta por cento) 
de seu valor pata a cobertma das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque.nominal k Sub
secretaria de Edições TécDbs 40 Senado Federal 011 de vale postal remetido k Agência Ecr do Senado 
CGA47C1n5. 



CÓDIGO DE 
DEFESADO 

PROTEÇÃO E 
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 tem ático 

À venda na Subsecretaria de Edi
ções Técnicas - Senado Federal, Anexo 
l, 220 andar - Praça dos Três Poderes, 
CEP 70160 - Brasllia, 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. 



Centro Gráfico do Senado Federal 
Caixa Postal 07/1203 

Brasília - DF 
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ANO XLVll- N~17 

República Federativa do Brasil 

CONGRESSO 
SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 1992 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Diversos n~ 12, de 1992 

SEÇÃO II 

BRASÍLIA - DF 

Processo de "lmpeachmeut" contra o Presidente da RepúbHca 

(Art. 52.1Ddso I_ CoDSUtuiçiO) 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

COMISSÃO CONSTITUíDA NOS TERMOS DO ART. 380, "b", 

DO REGIMENTO INTERNO 

Presidente: Senador Elcio Alvares 

Relator Senador Antonio Mariz 

Documentos referentes ao cumprimento de decisão 

do Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo 

Tribunal Federal e do Processo de "Impeachment". 
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SENADO FEDERAL 
, "'" , 

COMO ORGAO JUDICIARI 

MANDADO DE INTIMA 

o SENADOR ELCIO ALVARES, PRESIDENTE DA 
CO:MISSÃO ESPECIAL a que se refere a art. 380 "b" do Regimento Interno 
do Senado Federal na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim 
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "Impeachm.ent19 

contra o Excelentissimo Senhor President6 da República FERNANDO 
AFFONSO COLLOR DE J\.1ELLO, movido pelos Srs. BARBOSA LTh1A 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado os 
Denunciantes Srs. BARBOSA LruA SOBRINHO e MARCELLO 
LA VENERE, no endereço, sito, Rua Assunção, n° 217, Botafogo, RJ e SAS, 
Quadra 5, Lote 02, Bloco N, 10 andar,Brasilia, DF, respectivamente, para 
comparecerem à reunião da referida Comissão Especial, a realizar-se no dia 
26 de novembro de 1992, às nove boras, na Sala 02, da Ala Nilo Coelbo, no 
Senado Federal, para oitiva da testemunha referida MARCÍLIO 
MARQUES MORE~ no processo por crime de responsabilidade ora no 
Senado Federal. 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~- Distrito Feq9fal, aos 11- dias dos mês de novembro de 1992, 
Eu, tJJ M 00 (j fÁ .( t~ Escrivão do Processo de U1Impeachm.ent", 
subs evo. 

. gQ/ 

~/ - li/A 
_ ) --€ ~tl.J}· \ 

(' t}._t' \ 1",,1.5 -i / 
\.. l \~ )lP-L 
f )-,.--- ~~ C -

~b 
Senador Eleio Alvares 

Presidente da Co· speeial 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado 

me dirigi ao endereço nele constante e ai INTIMEI o Sr. 

Dr. MARCELLO LAVENl::RE ~,iACHADO, que deu o ciente na contra

fé e recebeu o original. 

Brasília, aoLZ: d~~~:~e ~O~~~~,.de 
~dO ckfreiro Si~ 

Escrivão Substituto do Processo 

de "Impeachment" 

1992 
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SENADO FEDERAL 
- , - ., 

COMO ORGAO-JUDICIARIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

O SENADOR ELeIO ALVARES, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO ESPECIAL a que se refere a art. 380"b" do Regimento Interno 
do Senado Federal_ na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim -
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "Impeachment" 
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO 
AFFONSO COLLOR DE MELLO, movido pelos Srs. BARBOSA LIMA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado o 
Denunciado, na pessoa de seus advogados Srs. JOSÉ GUILHERME 
Vll.LELA e FRANCISCO EV ARISTO DE MORAES FILHO, no endereço, 
sito, Setor Comercial Sul, Edificio Anbanguera, sala 610/12, nesta Capital e 
Rua México n° 90, Rio de Janeiro, RJ, respectivamente, para comparecerem 
à reunião da referida Comissão Especial, a realizar-se no dia 26 de 
novembro de 1992, às nove horas, na Sala 02, da Ala Nilo Coelho, no 
Senado Federal, para oitiva da testemunha referida MARCÍLIO 
MARQUES MOREIRA, no processo por crime de responsabilidade ora no 
Senado Federal. 

C1Th1PRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ DiSt91p Federfll, aos-f Z dias dos mês de novembro de 1992, 
Eu, '--; tu ~ (17:t ( ILv Escrivão do Processo de "Impeachment", 
subscrevo. 
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CERTIDÂO 

CERTIFICO e dou fé, que em cumprimento ao presente 

mandado me dirigi ao endereço nele constante e ai 

INTIMEI o Sr. ~r. JOS~ GUILHEru~E VIL~ELA, que deu 

o ciente na contra-fé e recebeu o original. 

Brasília, aos 12 mes de novembro 

u--w..u.JJstituto do 

de "Impeachrnent ll 

1992 • 

.. 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

CERTIDAo 

CERTIFICO e dou fé, que os mandados de intimação do 

Denunciante Barbosa Lima Sobrinho e dos Advogados 

Evandro Lins e Silva e Sérgio SérvuJo da Cunha, bem 

como do Advogado do Denunciado Dr. Francisco Evari~ 

to de Moraes Filho, foram feitos pelo Correio, atra 

vés de SEDEX com AR. 

SENADO FEDERAL, aos 12 dias do mes de novembro 

1992. 

Escrivão Substituto do Processo 

de "Impeachment" 

de 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

MANDADO DE INTIMAçÃO 

o SENADOR ELCIO ALVARES, PRESIDENTE DA 
CO~SSÃO ESPECIAL a que se refere a art. 380 "b" do Regimento Intento 
do Senado Federal na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim 
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "lmpeachment" 
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da, República FERNANDO 
AFFONSO COLLOR DE MELLO, movido pelos Srs. BARBOSA LWA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado os 
Denunciantes Srs. BARBOSA LWA SOBRINHO e MARCELLO 
LA VENERE, no endereço, sito, Rua Assllnção, n° 217, Botafogo, RJ e SAS, 
QuadraS, Lote 02, Bloco N, }C'andar,Brasilia, DF,respectivamente, para 
comparecerem à reunião· da referida Comissão Especial, ~á realizar-se no dia 
26 de novembro de 1992, às nove horas, na Sala 02, da Ala Nilo· Coelho, no 
Senado Federal, para oitiva da testemunha referidaMARCÍLIO 
MARQUES MOREIRA, no processo por crime de responsabilidade ora no 
Senado Federal. 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
BTaS:E Distrito Feder~, aos 1/2 dias dos mês de novembro de 1992, 
Eu, ú/I'v(' C1l,lt-a.. ( ~ Escrivão do Processo de "Impeachment", 
subsc evo. . . . .. 

Senador Elcio Alvares 
Presidente da Co· special 
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BARBOSA LIMA SOBRINHO 
ENDERECO DO DESTINATÀR 10 

Rua Assun n9 217 
Nf'/DC/DES 

~.A~RESENTAR ESTE CEA.TIFICAOOEM CASO DE RECLAM.lCAO _I 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

O SENADOR ELCIO AL VARES, PRESIDENTE DA 
C01'vflSSÃO ESPECIAL a que se refere a art. 380 "b" do Regimento Intemo 
do Senado Federal na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por müD 
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "Impeachment" 
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da República FERNANDO 
AFFONSO COLWR DE MELW, movido pelos Srs. BARBOSA LIMA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado os 
Advogados dos Denunciantes Srs. EVANDRO LINS E SILVA e SÉRGIO 
SÉRVULO DA CUNHA, nos endereços, sito, Av. Rio Branco, 133, 120 

andar, Rio de Janeiro, RI, e Rua Martim Mooso, 101,50 andar, Santos, SP, 
respectivamente, para comparecerem à reunião da referida Comissão 
Especial, a realizar-se no dia 26 de novembro de 1992, às nove horas, na 
Sala 02, da Ala Nilo Coelho, no Senado Federal, para oitiva da testemunha 
referida MARCÍLIO MARQUES MOREIRA, no processo por crime de 
responsabilidade ora no Senado Federal. 

CUMPRA-SE na foI]1!.él da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Bras:i]a .,. Distrit9-,F~deral,~os l' Z di~ dos mês de novembro de 1992, 
Eu, !tI Pn' (:!Lei t~ /0 Escnvão do Processo de "Impeachment", 
subsc vo. 

Senador Elcio Alvares 
Presidente da Co' special 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sexta-feira 13 1761 

SERVlpo 

~0:-"::L--

GUIDÓ FARIA DE CARVALHO 
ENDEREÇO DO REMETENTE 

SECRETmRIA-GERAL DA MESA 
NOtolE 00 DESTINATARIO 

EVANDRO LINS E SILVA 

APRESENTAR ESTE CERTIFICADOEtoI CASO DE RECLA"'.lCAD 

75170540-~ 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAOJUDICIARIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

o SENADOR ELCIO ALVARES, PRESIDENTE DA 
COWSSÃO ESPECIAL a que se refere a art_ 380 "b" do Regimento Interno 
do Senado Federal na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim 
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "Impeachment" 
contra o Excelentissimo Senhor Presiciente da República FERNANDO "
AFFONSO COLLOR DE MELLO,· movido pelos Srs. BARBOSA LIMA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado os 
Advogados dos Denunciantes Srs. EVANDRO LINS E SILVA e SÉRGIO 
SÉRVULO DA CUNHA, nos endereços, sito, Av. Rio Branco, 133, 12° 
andar, Rio de Janeiro, RJ, e Rua Martim Afonso, 101, 5° andar, Santos, SP, 
respectivamente, para comparecerem à reunião da referida Comissão 
Especial, a realizar-se no dia 26 de novembro de 1992, às nove horas, na 
Sala 02, da Ala Nilo CoeTho, no Senado Federal, para oitiva da testemunha 
referida MARCÍLIO MARQUES MOREIRA, no processo por crime de 
responsabilidade ora no Senado Federal. 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Br~ Distrito F ederal, '9s 1 Z . dias dos mês de novemb.ro de 1992, 
E~, /!tt PYí ~ t'7f. I (Lt Escrivão do Processo de "Impeachment" , 
subs~revo. 

~ 
Senador Eleio Alv~ 

Presidente da Comi pecial 
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CGC DA UNIDADE 

34028316/_ 

NOME DO REM ETENTE 

C E R T I F I CA DO 
DE POSTAGEM 

SERViÇO 

GUIDO FARIA DE CARVALHO -

FEDERAL 

AUTENT'I CACÃO 

INSCR 'Clo ESTADUAL 
APRESENTAR ESTE CERTI FICADO EM CASO DE RECLA'" .lCÃ O 

75170540-:5 

o" .; , -
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 

O SENADOR ELCIO ALVARES, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO ESPECIAL a que se refere a art. 380 "b" do Regimento Interno 
do Senado Federal na forma da lei, MANDA, por este instrumento, por mim 
assinado e subscrito pelo Escrivão, que, no Processo de "Impeacbment" 
contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da' República FERNANDO 
AFFONSO COLLOR DE MELLO, movido pelos Srs. BARBOSA LIMA 
SOBRINHO e MARCELLO LA VENERE MACHADO, seja intimado o 
Denunciado, na pessoa de seus advogados Srs. JOSÉ GUll..HERME 
VU .. LEI.A e FRANCISCO EV ARISTO DE MORAES FILHO, no endereço, 
sito, Setor Comercial Sul, Edificio Anhanguera, sala 610/12, nesta Capital e 
Rua México nO 90, Rio de Janeiro, RJ, respectivamente, para comparecerem 
à reunião da referida Comissão Especial, a realizar-se no dia 26 de 
novembro de 1992, às nove horas, na Sala 02, da Ala Nilo Coelho, no 
Senado Federal, para oitiva da testemunha referida MARCÍLIO 
MARQUES MOREIRA, no processo por crime de responsabilidade ora no 
Senado Federal. 

CUMPRA-SE na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
Bras~. Distrito FederaJ, aos1Z dias dos mês de novembro de 1992, 
Eu, ti. ,-M @ a (L ~ I LL:1) Escrivão do Processo de "Impeacbment", 
subsc evo. 

Gl.~,~ 
Senador Elcio Alvares 

Presidente da Com' special 
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ASSI Nlt1'u RA - REMETENTE 

AUTENTI CACÃO 

APRESENTAR ESTE CERTI FICADO EM CASO DE RECLA '4.lCÃO 

75170540-:5 

Oficio nO PI- J I 
Circular 

Senhor Senador, 

107 % tSO rrrrr 

Brasília, 11 de novembro de 1992. 

comunicamos a V. Exa. que as infonnações recebidas por 
esta Comissão, em resposta às diligências requeridas por meio dos oficios PI-
09, PI-II, PI-12 e PI-13, de 1992, e enviadas pelo Presidente do Banco Central 
do Brasil e pelo Ministro da Fazenda, poderão ser examinadas, observadas as 
disposições legais pertinentes, na Subsecretaria de Comissões, sala da 
Diretoria. 

Atenciosamente, 

Élcio Alvares 
Presidente da C . são Especial 

j~~ 
Antônio::L 

Relator da Comissão Especial 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que cópia do presente ofício foi 

entregue a todos os Srs. Senadores membros titulares 

e suplentes da Comissão Especial a que se refere o 

art. 380, "b", do Regimento Interno. 

SENADO FEDERAL, aos 12 dias do mês de novembro 

1992. 

Escrivão Substituto do Processo 

de "Impeachrnent" 

de 
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Oficio n° PI- J I 
Circular 

Sénhor Senador. 

Brasília, 11 de novembro de 1992. 

comunicamos a V. Exa. que as informações recebidas por 
esta Comissão, em resposta às diligências requeridas por meio dos oficios PI-
09, PI-II, PI-12 e PI-I3, de 1992, e enviadas pelo Presidente do Banco Central 
do Brasil e pelo Ministro da Fazenda, poderão ser' examinadas, observadas as 
disposições legais pertinentes, na Subsecretaria de Comissões, sala da 
Diretoria. 

Atenciosamente, 

Élcio Alvares 
Presidente da C . são Especial 

jL~ 
AntÔniOM:L 

Relator da Comissão Especial 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que os documentos constantes dos 

Ofícios PI-09, PI-ll. PI-12 e PI-13, de 1992, foram 

entregues à Diretora da Subscretaria de Comissões Sra. 

CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ, por determinação do Sr. 

Presidente da Comissão Especial, para. os fins previs

to neste Ofício. 

Brasília, aos 11 dias do mês de novembro de 1992 

~~SilV~ 
Escrivão Substituto do Pro sso 

de "Impeachrnent" 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

R E T I F I C A ç Ã O 

Na publicação feita no Diário do Congresso Nacional -

Seção 11 - Senado Federal como 6rgão JudiCiário, de 31 de 

outubro de 1992, página 1139, 

Onde se lê: 

Brasília, 29 de novembro de 1992. 

Leia-se: 

Brasília, 29 de outubro de 1992. 
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COMl1S10 ."letAL A QUI ~a!rtR! O ART. '10, ~I~, 
00 UGIKIWrO lnlRHO 

COIDOe'* 
PUSIDEMTI: I.n.dor ILC!O.ALVAUI 
ULlTOJt I 1.n.40r UTOKÍO.tIAJt!1 

1.Antonl0 Marli 
2.Cld '&bóia de Carvalho 
3.Ira .uaiva 
4.Jo.' f09.Ç. 
S.M.1.Oft carneiro 
'.Ronan ~ito . 
7.Irapuan eceta J~ior 

I'PL 
1.11cio Alvaru 
2.francisco 1D11.~~ 
3.Odacir. IOU'U 
t .. bi-.mdo Lira ... 
1.Jutahy Ma9.1bl .. 
2.*1'10 Covu . 

1.IAvy 
2.Va1111r callP"10 

ft 
l .. lduudo 'uplicy 

PU 
1.Jo.' .aulo l1so1 

1. Alair LaftcSo 
2.C'.ar Dia. 
3 .. 30&0 Cal80ft 
t •• abor J11ftior 
5" h4rolilDqft 
'.Garlba141 A. Pilho 
' .. Wileoft J1utiu 

1.JoIo ItOcba 
2.Duio hnira 
3.Lourival laptl.ta 
4.C&rloa .a~1ftio . 

1.8en1 Veru 
2.Cba\iJu aodrlgue. 

1.Aureo .. 110 

-..crivlo elo Proce •• OI "Dr .. Guia0 'ula ai Canalbo 
lecrivlo l\d)8t1tuto I Dr. bllNftclo Canelro 111"a 
r.lofeme •• :311-3265 - 311-3267 - 311-3266 
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PREÇO DE ASSINATURA 

(Inclusas as despesas de correio via terrestre) 

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados) 

Semestral ........... Cr$ 28-6.706,00 até 1°/11/92 

SEÇÃO TI (Senado Federal) 

Semestral............. Cr$ 286.706,00 até 1°/11/92 

J. avulso ................ Cr$ 2.048,00 até 1°/11/92 

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável 
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento pela 
Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, 
conta corrente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil- Agên
cia 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do 

CENTRO GRÁFIco DO SENADO FEDERAL 
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF 

CEP: 70160-900 

Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Super
visão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de Atendimen
to ao Usuário. 
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EFES CONS 

- 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 Edições 
Têcnicas - Senado Federal, Anexo I, 22° 
andar - Praça dos Três Poderes, CEP 70160 
- Brasrua, DF - Telefones 311-3578 e 
311-3579. 
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Os pedidos a serem atendidos através da ECf deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta. por cento) 
de seu valor para a cobertura das respectivas despesas postais e acompanhados de cheque nominal à Sub
secretaria de Edições Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECf do Senado 
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-E 1ST DE INFOR ç 
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(Julho a setembro de 1990) 

Está circulando o n° 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa jurídica edita
do pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado FederaL 

COLABORAÇÃO 

Medidas provisórias - Raul Machado Horta 
Os serviços de telecomunicações na Constituição Brasi

leira de 1988 - Gaspar Vianna 
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro nacional 

- Amoldo Wald 
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giu

seppi da Costa 
A aposentadoria dos servidores na Constituição de 1988 

- Palhares Moreira Reis 
Direito urbanfstico e limitaÇÕes administrativas urbanísti

cas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
Controle parlamentar da administração - Odete Medauar 
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais -

Adhemar Ferreira Maciel 
O recurso especial e o Supremo Tribunal de Justiça -

Sálvio de Figueiredo Teixeira 
Tribunal de Contas e Poder Judiciário-Jarbas Maranhão 
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido históri

co-político da distin~o - Nelson Saldanha 
A atuação dos Procuradores da República no atual con

texto de competência jurisdicional federal em tema 
de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gon
çalves 

À Venda na Subsecretaria 
de EdiÇÕes Técnicas - Senado 
Federal - Anexo I, 22:' andar 
- Praça dos Três Poderes. CEP 
70160-900 Brasllia. DF. Telefo
nes 311-3578 e 311-3579. 

Conceito de "underselling ("dumping") dentro do Ante
projeto da nova Lei Antitruste - Mário Roberto 
Villanova Nogueira 

Os direitos de autor e os que lhes são conexos sobre 
obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o re
gime de prestação de serviços - José Carlos Costa 
Netto 

Bem de família - Zeno Veloso 
Fundamentos da arbi tragem no Direito brasileiro e estran

geiro - Jorge Barrientos Parra 
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes de informa

ção para o Poder Legislativo - Yamil e Souza Dutra 
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas 

de educação - Edivaldo M. Boaventura 
A biblioteca legislativa e seus objetivos - Eduardo José 

Wense Dias 
Recepción de la sociedad uni personal de responsabilidad 

limitada en el Proyecto de Unificación Civil y Co
merciai en Argentina Protección de los acreedores 
- Dr. Daniel E. Moeremans 

La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal Europeo 
de los Derechos Humanos en la Jurisprudencia dei 
Tribunal Constitucional Espafiol - Antonio Ma Lo
ça Navarrete 

PUBLICAÇÕES 
Obras publicadas pela Subsecretaria de EdiÇÕes Técnicas 

PREÇO DO EXEMPLAR 

Cr$ 1.000,00 

Os pedidos a serem atendidos através da ECT deverão ser acrescidos de 50% (cinqüenta por cento) de seu 
valor para a cobertura das respectivas d~pesas postais e acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ÇÕeS Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT do Senado - CGA 470775. 
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DIARIO 
ANO XL VII - N? 18 

p lica derativa do Brasil 

CONGRESSO NACIONAL 
QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1992 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Diversos n~ 12, de 1992 

SEÇÃO 11 

BRASÍLIA - DF 

Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 

(Art. 52, inciso I da Constituição) 

DESPACHO: J. Vista aos Denunciantes para se manifestarem sobre as preliminares susci
tadas nas alegações finais, bem como sobre os documentos que a instruem. 
Brasília, 25-11-92 
Ministro Sidney Sanches 
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Processo de Impeachment. 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

COMISSÃO CONSTITUíDA NOS TERMOS DO ART. 380, "b", 

DO REGIMENTO INTERNO 

Presidente: Senador Elcio Alvares 
Relator Senador Antonio Hariz 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Aos.t~ 
processo 

TERMO DE JUNTADA 

dias do mês de 'JW (,'I )}1 l -\"/v de 1992, juntei ao presente 
QS/-J~~ yc trv":'0 ! t ) Ui(/) (1'f-.:... c:Ct" /{,,/:J(/, r (, 

r /-----

SENADO FEDERAL, aos,25 dias do mês de}/tv/)u 0--' de 1992. 

Eu, _______ .',-'-, t_" /_~'_\. "_f_;_'_f_' '_' _/f_,-"-/ ____ , Escrivão do Processo de 

"Impeachment", exarei o presente. 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

TERMO DE CONCLUSÃO 

FAÇO ESTES AUTOS CONCLUSOS AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
MINISTRO SYDNEY SANCHES, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DO PROCESSO DE "IMPEACHMENT" CONTRA O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA. 

SENADO FEDERAL, i? DEh,v{;-<m!(~.A/ DE l <{ C-r l 

({U\;>l J (l'{i'r! 'ti lÁ, 
GUIDO VARIA DE CARVALHb 

Escrivão ~ Processo de "Impeachment" 
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EXCELENTlsSIMO SENHOR MINISTRO SYDNEY S~S, PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 00 PROCE~ 'DE NO 
SENADO FEDERAL ~ ~ 

<) '.JW çv O .~ 
~ VV.Y ~v. 

· J57f/ // . ~ """:y: n:;A ~ ~~ _~ ~ I W; 

~@~ ~ ./ ",if'" /. 
~ J./v' 00 CO , )!'J~ 

~ l V""" L 
. FERNANDO AF~S C~LJt>k~E ~~yft dere7da 

República Federativa do Bras 1, nos Làutos~oV- 'IfJ:"oJesso de 
-:Jt' - .. V'-" .J.l' 

!mpeachment em que fiqura o~~ad~!õl:recer suas 

a 1 e 9 a ç õ e 4 f i n a i s \.J 
~\; 

em anexo, apresentadas dentro rito 

procedimental (alínea "a", n 2 • 13). 

Brasília, 25 de novembro de 1992 (quarta-feira) 

i 
/) 

& {1 I 
f /í.- . 

p.p. '. li~r-:?';f~ /1 I:: 
onlEvarlsto d o~~ Fllho 
adv. insc. 8.410, O~~J 

p.p. A-to.{ C'J;QlAIP ~_ tJ~ 
UJ~sé tUilherme Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 
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.c. COMISSlo 

Nos processos de "jmpeachment" os corpos legjslativos funcionam 

como corpos judiciários. a cujas regras de julgamento se devem 

submeter. "É a função judicial do poder Legislativo" (vide Pontes de 

Miranda, "Comentários à Constituição de 1946", cit.) 

Tendo em vista as conseqüências que possivelmente poderão advir 

desse julgamento, se ele resultar em condenação com base nas 

acusações e provas insuficientes, eu temo pelo futuro de meu país 

(voto do Senador Lyman Trumbull, no julgamento do impeachment 

do Presidente Andre-w Johnson). 

" ... a acusação não cuidou de policiar sua linguagem, empenhando

se em comparar o acusado a Dorian Gray. É triste que um assunto da 

gravidade da destituição do chefe de Estado seja tratado como se 

fosse mero crime passional. O que se deve guardar do episódio, por 

isso mesmo, é que, se assim se tratou nas razões finais, é porque 

desde o início o assunto foi examinado pelo ângul.o da paixão e não 

do respeito ao devido processo legal, ao Estado de Direito, muito 

menos dos interesses do Estado" (Editorial, "0 Estado de São 

Paulo", 12/11/92, p. 3) 
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1. No limiar de um julgamento histórico, este 

processo atingiu uma dimensão que o coloca acima das paixões 

e interesses político-partidários, e o situa mesmo além do 

legítimo propósito do Sr. Fernando Collor de· Mello, de 

permanecer nas altas funções de Presidente da República, 

posição a que foi alçado pelo sufrágio popular. 

2. A partir da apresentação da denúncia, 

paralelamente à colheita acelerada de depoimentos, foi 

emergindo como tema central d~ di.vergência, entre acusação e 

defesa, uma questão de natureza institucional, que se 

transformou em preliminar básica, a definir os destinos desta 

causa: o Senado Federal, como pretende a defesa I deve 

funcionar à semelhança de urna Corte de Justiça, decidindo de 

maneira imparcial, embasado em critérios jurídicos e tomando 

por guia a prova, a verdade e a lei? Ou I ao revés, 

deixando-se embair pelo repetitivo realejo dos acusadores, a 

Cãmara Alta há de se transmudar numa paródia de tribunal e, 

movida por desígnios políticos, destituir o Presidente da 

República, independentemente de prova segura, geradora de 

certeza da prática de um crime de responsabilidade? 

3. A controvérsia entre um julgamento jurídico e 

um julgamento político significa a escolha entre o direito e 
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O arbitrio, entre uma cerimônia sagrada de culto A lei e um 

espetAculo burlesco de justiçamento, entre converter o Senado 

num templo de Justiça e transformá-lo em uma assembléia de 

comissários, onde a sentença já está lavrada de véspera, 

conduzindo, indiferentemente, culpados e inocentes, A 

guilhotina. 

4. Por este motivo, principios fundamentais de um 

Estado "Democrático de Direito e do sistema presidencialista 

de Governo estão sentados no banco dos réus, ao lado do 

Presidente da República, para receber o veredicto do augusto 

Senado Federal. 

5. Na verdade, os Maiores da Pátria, investidos, 

excepcionalmente, pela Constituição, no mister de juízes, 

supremos e únicos, irão sentenciar sobre a permanência do Sr. 

Fernando Collor de Mello na alta magistratura conquistada 

pelo voto popular, mas decidirão, também, sobre a validade de 

garantias básicas de um regime democrático, como o direito a 

um julgamento justo, por um Tribunal independente e 

imparcial,; o direi to ao devido processo legal, em que seja 

assegurado o amplo exercício da defesa; o direito a não ser 

responsabilizado por crimes de outrem; o direito à presunção 

de inocência, e, conseqüentemente, à absolvição, nos casos de 

ausência de provas incriminadoras, obtidas por meios licitos; 

e o direito de ser resguardado de uma condenação prévia, 
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ditada pelos que se arvoram em acusadores: 

carrascos. 

juizes e 

6. E, 

presidencialista 

principios 

de Governo 

julgamento, neste processo. 

fundamentais do sistema 

estarão, igualmente, em 

7. Será decidido, pela Câmara Alta, se é possivel 

envolver o Presidente da República em uma investigação 

parlamentar que não haja sido aberta, prévia e 

especificamente, para apurar um crime de responsabilidade a 

ele atribuido. Isto implica manifesto cerceamento, eis que 

numa Comissão Parlamentar da Câmara dos Deputados, que 

houvesse sido instaurada, visando, especialmente, a 

investigar a prática de um concreto crime de 

responsabilidade, o Presidente teria ampla possibilidade de 

defender-se, ao longo de um período razoável, com plena 

faculdade de apresentar provas. Tudo ao contrário do ocorrido 

perante essa Comissão Especial do Senado I em que a fase 

probatória cingiu-se a uma escassa semana, em que foram 

ouvidas, a toque-de-caixa, testemunhas de acusação e de 

defesa; e em que documentos, aos quilos, foram juntados às 

vésperas da abertura do prazo de defesa, e outros tantos, ao 

que se suspeita, já em pleno curso do referido prazo. 

8. Outra questio, esta de extrema e fundamental 

relevância, é a dos pressupostos para a decretação do 

1mpeacbment no sistema constitucional brasileiro. 
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9. Em alguns ordenamentos estrangeiros, a 

destituiçao do Presidente da República traduz, como entendem 

muitos estudiosos norte-americanos, uma "inquest of power": o 

Chefe do Governo, à semelhança do que ocorre no sistema 

parlamentarista, é apeado do poder, . por motivo de 

responsabilidade meramente política, ao talante do Congresso. 

10. Já em outros sistemas, o pressuposto do 

impeachment é a condenação do Presidente da República pelo 

cometimento de um crime de responsabilidade, que, às vezes, 

consubstancia, também, um cr·ime comum. 

11. Sustenta a defesa que este é o sistema vigente 

no Brasil, onde 

12. 

"sem lei que definà os cnmes. não há crime de responsabilidade" 

(Pontes de Miranda. "Comentá60s", 3°. ed., 1980, Vol. llI, p. 138) 

E, neste ponto, conforme sublinhou o Prof. 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho em parecer constante dos 

autos (pags. 568/608), o "direito brasileiro destoa não s6 do 

norte-americano, mas do direito de outros povos", a ponto de 

o eminente ex-Senador e atual Ministro do Supremo Paulo 

Brossard salientar: 

"raros são os pafses que em lei definiram os crimes ou infrar&s q .. , 

~nsejam o processo parlamentar" (p. 584, parecer cit.). 
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13. Elevadas e transcendentais, portanto, as 

questões em julgamento nesta causa, que significarA um marco 

na história do Direi to Constitucional em todo o mundo. Por 

certo, dentro em breve, juristas dos paises democráticos 

estarão com os olhos voltados para nós, atentos ao desenrolar 

dos eventuais debates, caso o processo ultrapasse a fase de 

pronúncia. E todos eles têm consciência de que representaria 

uma violação dos direitos humanos, legais e políticos do Sr. 

Fernando Collor de Mello, sua destituição da Presidência da 

República, sem que se tenha respeitado o devido processo 

legal, e na ausência de prova de certeza do cometimento de um 

concreto crime de responsabilidade. Isto, certamente, 

traduziria verdadeiro assalto ao poder. 

---- xxx ----

14. o constrangedor é que os acusadores, não se 

dando conta das dimensões que esta causa atingiu, tenham, em 

seu último arrazoado, insistido em produzir, apenas, uma peça 

panfletária, ao sabor popular , voltada a cortejar largos 

espaços que vêm desfrutando na mídia, mantendo-se sempre na 

busca do aplauso fácil, dos que já haviam condenado o 

Defendente, antes mesmo da abertura do presente processo, l 

margem das provas e do direi to, e, independentemente, dos 

elementos de convicção e dos arrazoados juridicos. 
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15. E abusando do direito de acusar, os libelistas 

desceram aos vitupérios - posteriormente reproduzidos até em 

entrevistas públicas desrespeitando a pessoa do réu, 

esquecidos das advertências de Cicero "Aliud est male 

dicere 6 aliud accusare" (Oração pro Coelio). Ao invés de 

desenvolverem uma argumentação, ainda que contundente mas 

limitada aos fatos e ao direito, desdobraram-se em insultos, 

chegando a comparar a uma concubina teúda e manteúda o 

cidadão que detém a faixa de Presidente da República, cargo a 

cujo exercicio poderá retornar ao cabo deste processo, no 

curso do qual está protegido pelo principio da presunção de 

inocência. 

16. O mais grave é que nos raros momentos em que 

pretenderam argumentar r os acusadores deturparam a verdade, 

atribuindo à defesa assertivas que esta jamais formulou, e 

distorceram as palavras dos doutos I alterando o sentido de 

seu pensamento. 

17. Apesar de 

o denunciado 

toda eorte de 

ainda conf ia 

percalços, que vem 

arrostando, 

julgamento justo no Senado 

que 

Federal, 

parlamentares que reúnam as condições 

proferir um veredicto imparcial. 

se 

pelos 

realize um 

ilustres 

juridicas, para 

18. Dos eminentes julgadores espera que atentem 

para um dos requisitos que compõem a moderna concepção do 
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direito de defesa: o direito de ver os seus argumentos 

contemplados pelo órgão julgador (Recht auf Berücksichtigung 

- vide Ulrich Battis e Cristoph Gusy, "Einführung in das 

Staatsrecht", Heidelberg, 1991, p.363/64). A este direito 

corresponde o dever do juiz de tomar conhecimento e dar 

atenção às razões da defesa, considerando-as séria e 

detidamente. 

19. o denunciado está certo de que os srs. 

Senadores cumprirão seus deveres de Juízes. 

QUESTÕES PRELIMINARES 

20. A defesa reitera as preliminares arguidas nas 

páginas 863 a 873 (DCN, 11, 27/10/92), aduzindo o seguinte: 

21. Ao cerceamento anteriormente alegado, 

decorrente, em suma, da ausência de instauração de uma 

Comissão Especial, na Câmara dos Deputados, para a apuração 

especifica de crime de responsabilidade atribuido ao 

Presidente da República, somaram-se outros fatos processuais, 

que criaram novas limitações ao amplo exercicio da defesa. 
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22. Em primeiro lugar, a falta de oitiva, antes da 

abertura do prazo de alegações finais, da testemunha Marcilio 

Marques Moreira, representou uma violação da garantia 

Constitucional insculpida no art. 5 Q ., LV: 

23. 

"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com meios e recursos a ela inerentes. " 

Sobre este tema, a defesa reporta-se aos termos 

do recurso de páginas 1564 a 1568 (DCN 11, 10/11/92). 

24. Outro sério entrave ao desenvolvimento da 

defesa foi a juntada de documentos I inclusive referentes a 

milhares de contas telefônicas, às vésperas da abertura do 

prazo para as alegações finais. Seria humanamente impossível 

fazer uma triagem e um cotejo alusivos ao mencionado 

material, e mui to menos pesquisar a identidade das pessoas 

que se utilizaram das centrais e das linhas telefônicas 

instaladas no PalAcio do Planalto e na "Casa da Dinda". 

25. Somente A guisa de exemplo, basta referir que 

um dos telefonemas constantes da documentação foi dado no dia 

17/08/92 (2 a • feira) As 18:22 hs. Pois bem, na aludida data e 

na mencionada hora, em que o sr. Paulo César Farias, de 

Maceió, estaria se comunicando com o Presidente da República, 

em Brasília, o sr. Fernando Collor de Mello sequer se 
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encontrava no palácio do Planalto, eis que estava se 

deslocando de Santa Cruz de la Sierra, de onde decolou às 

17:25 hs, para a Capital da República, lugar em que chegou às 

20: 30 hs. O suposto telefonema do sr. Paulo César Farias, 

para o Planalto foi feito, relembre-se, às 18:22 hs, quando o 

Presidente da República estava em pleno vôo ... 

26. Assim, se tempo houvesse para analisar o 

volumoso material, poderia a defesa exercitar-se com a 

amplitude assegurada pela Constituição. 

27. O mais grave cerceamento, porém, foi o angusto 

calendário estabelecido pela Comissão Especial, para cumprir 

a instrução do processo. Em uma única semana teriam de ser 

ouvidas todas as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa. Não tiveram os defensores do denunciado a 

oportunidade de examinar a pletora de documentos, que ia 

sendo remetida para a Comissão, na mesma ocasiio em que os 

depoimentos eram colhidos em sessões iniciadas às 9 horas da 

manhã. 

28. Na aparência, procurou-se oferecer à defesa as 

garantias do contraditório, mas, na verdade, não tiveram os 

advogados do denunciado um instante para serena reflexão, no 

atropelo de uma instrução que se encerrou a toda pressa. 

Sequer os exames periciais e contábeis, referentes a um tema 
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importante do processo, qual sejam as obras da "Casa da 

Dinda", foram objeto de maiores indagações 8 permanecendo a 

Comissão naquela indiferença diante da prova trazida pela 

defesa, o que traduz negação do próprio direito de defesa. 

29. E todo este açodamento, que implica violação à 

garantia constitucional, não teve justificativa, pois o prazo 

de afastamento do denunciado da Presidência da República, 

somente há de encerrar-se em 12. de março de 1993. 

b) Mudança da ~putação 

30. A denúncia, que serviu de base para a abertura 

do presente processo, imputou ao denunciado os crimes' de 

responsabilidade previstos nos arts. 8 Q ., 7, e 9 Q ., 7, da Lei 

n Q • 1.079/50. 

31. o crime do art. 8&. "permitir, de fo%1llWl 

expressa ou t6cita, a infração 

pública" - teria consistido na 

de lei federal de ordem 

"grave omissão" de permitir 

ROS depósitos em sua conta e em beneficio de seus familiares 

por meio de correntistas fantasmas" , o que constituiria 

Revidente sonegação fiscal e falsidade documental", além de 

os recursos depositados serem "fruto de exploração de 

prestigio e 

8.112/90 e 

desrespeito 

8.027/90, 

aos 

que 

dispositivos das 

disciplinam a 

Leis n D • 

probidade 
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administrativa no exercicio de funções públicas" (denúncia, 

pg.17). 

32. No momento oportuno, abordaremos a absoluta 

improcedência desta imputação, eis que o denunciado 

simplesmente desconhecia que esses depósitos eram efetuados 

por correntistas fantasmas. 

33. Quanto ao crime do art. 9º. - "proceder de modo 

incompativel com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" -

o suporte fáctico desta imputação estaria no recebimento, em 

si, das vantagens indevidas, resultantes do sempre mencionado 

tráfico de influência. 

34. A partir destas imputações basilares, a defesa 

do denunciado produziu as alegações preliminares e 

desenvolveu sua prova. 

35. Agora, entretanto, depois de encerrada a ultra 

célere instrução do processo, os acusadores operaram uma 

alteração no libelo inaugural, e passaram a embasar o 

impeachment, principalmente, na suposta ilegalidade da 

denominada "Operação Uruguai", e na utilização de recursos da 

campanha eleitoral, não devidamente contabilizados nos livros 

do Partido. 

36. Destas duas novas imputações, nenhuma delas -

nem a primeira, nem a outra - é suficiente para fundamentar a 
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destituição do Presidente da República, pois constituem fatos 

estranhos ao exercício das funções. 

37. De qualquer forma, a simples inovação, quanto A 

matéria de fato inicialmente constante na denúncia, implica 

nulidade do processo, a par de envolver novo cerceamento ao 

exercicio da defesa. 

38. Toda doutrina processual profliga as mutações 

do libelo depois da citação do réu. 

39. o clássico Ernst Beling enfatiza que "cada 

proceso se enlaza con un objeto procesal perteneciente 

precisamente a él" I e sobre este objeto "debe resolverse en 

el proceso y s610 en el", sendo que "en este proceso no deben 

analizarse otros objetos" (in "Derecho Procesal Penal", ed. 

8Sp., 1943, P9s. 83/4). 

40. E ainda acrescenta o mestre.alemAol 

"bojo el domfnio dei princfpio de la aeusaôón formal, el acror 

determino el objeto proeesal concreto. EI Tribuna! no debe oeuparse 

sino dei objeto proeesal que co"eponde ai eontenido de la acusaôón. 

EI aetor puede elegir, entre los numerosos objetos proeesales, el que 

quiera" (ibideum, p. 84). 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1789 

41. 

42. 

libelistas, 

No mesmo sentido, Frederico Marques: 

'14 acusação se apresenta como o ato fundamental do processo penal 

condenatório. Com ela se delimita, mediante a imputação, a área em 

que deve incidir a prestação jurisdicional, uma vez que o fuJQ 

delituoso em que se baseia a pretensão é que fixa o objeto da decisão 

do órgão judiciário. A ação, que é atividade do acusador, e a 

sentença, que é ato jurisdicional, têm na acusação uma espécie de 

denominador comum. E o mesmo se diga da defesa. pois as alegações 

do réu· são contra a pretensão constante do pedido acusatório" 

("Elementos do Direito Processual Penar, vol. 11, r. ed., 151). 

Assim, para usar uma imagem tão ao gosto dos 

a acusação não se pode lançar num vôo 

ziguezagueante como os morcegos, mas deve manter sempre um 

comportamento retilíneo, "como o vôo da andorinha", abstendo-

se de ir modificando a imputação inicial, ao sabor das 

dificuldades que lhe forem surgindo no curso do processo. 

43. Não logrando provar o recebimento de vantagens 

indevidas, às custas do tráfico de influência, passaram os 

acusadores a adotar como base do impeacbment a realização, §m 

Ai, da "Operação Uruguai", cuja existência, inicialmente 

negavam ("farsa patente", "pretenso empréstimo", etc.); e, 

foram, ainda, buscar arrimo na utilização de recursos de 

campanha, recebidos à margem dos organismos partidários. 

44. Ora, estas novas imputações, como se acentuou, 

são insuscetíveis de exame num processo de impeacbment, eis 
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que "O Presidente da República, na vigência de um mandato, 

não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício 

de suas funções" (art. 86, S 4 Q ., da Constituição Federal). 

45. Por fim, já que foram lembradas as passagens de 

Enrico Ferri sobre vôos de animais, não custa registrar que a 

moderna psicologia judiciária concluiu que o velho penalista 

italiano não tinha razão em suas observações sobre o 

comportamento dos inocentes, que seriam as andorinhas, e dos 

culpados, que os morcegos representariam. 

46. A experiência demonstrou, como alude Altavilla, 

que as coisas não ocorrem da forma que Ferri, no fim do 

século passado, imaginava: "tenho visto inocentes com um 

comportamento de verdadeiros morcegos e culpados retos e 

seguros, como andorinhas, na sua conduta processual" 

(Psicologia Judiciária, ed. port., 3 Q • vol, 1959, p. 33). 

47. Acrescenta o jurista, também italiano e autor da 

mais completa obra moderna sobre a matéria: 

48. 

"O inocente debate-se no vácuo, muitas vezes sem conhecer 

precisamente em que consiste a acusação: é um homem surpreendido 

pelo imprevisto, vítima de uma denúnc{a malévol.a ou de 

coincidências fatais, de cru eis aparências de provas" (ibidem, p. cit.) 

Embora o Presidente Fernando Collor de Mello 

não tenha mentido, qual alegam os acusadores, ao afirmar que 
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suas despesas eram pagas através da conta bancária de sua 

secretária Ana Accioly, ficou muito surpreendido ao saber dos 

depósitos de correntistas "fantasmas", cuja existência 

desconhecia por inteiro, e que criaram as coincidências 

fatais e as cruéis aparências de provas, das quais fala o 

esclarecido Enrico Altavilla. 

49. O certo é que aos acusadores não se permite o 

ziguezaguear dos morcegos, pois o libelo deve ser único e 

imutável, do início ao fim do processo, sob pena de 

transformar-se a persecução penal num jogo de cabra-cega, com 

graves prejuízos para a defesa do réu. 

C) Incompatibilidade e Suspeição 

50. No moderno Estado de Direito Democrático estão 

cada vez mais ligadas aos princípios constitucionais as 

normas da persecuç~o penal, que devem amoldar-se A garantia 

bAsica do devido processo legal. 

51. Em mátéria de impedimento e suspeição, por 

exemplo, o respeito A Magna Carta conduz a serem afastados os 

juízes que não tenham condições de agir com a imparcialidade 

exigível para a validez de todo e qualquer julgamento, 

notadamente em questões penais, quer se trate de aplicar uma 
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sanção política pela prática de um crime de responsabilidade, 

quer se cuide de impor outro tipo de pena, correspondente ao 

crime comum. 

52. Por outro lado, como sustenta a doutrina, a 

garantia institucional que proíbe os tribunais de exceção, 

impede a criação ad hoc de órgãos para julgar determinados 

atos, assegurando que a competência para o julgamento de 

causa concreta seja prévia e abstratamente fixada (Cf., sobre 

o assunto, Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 

1967/69, art. 153, § 15, tomo V, p. 237-238). Não se trata, 

porém, apenas de assegurar que a causa seja julgada por órgão 

competente nos termos da Constituição e das leis previamente 

promulgadas. Essas cláusulas consagram o princípio do juiz 

natural, que assegura julgamento por órgão independente e 

imparcial. 

53. Vale referir, a propósito, a liçio de Barbalho 

sobre disposição de conteúdo semelhante contida no art. 72, S 

15, da Constituição de 1891: 

"( ... ) para justificar esta disposição constitucional bastará considerar 

a falta de imparcialidade, de capacidade de pessoas estranhas IJO 

melindroso mister de julgar e a facilidade de obrarem injustiça, por 

satisfazer ódios e vinganças pessoais, ou em execução de plano ih 

quem os nomeia e de quem se constituem instrumentos" (Constituição 

Federal Brasileira - Comentários, 1902, p. 322-323). 
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54. Essa orientação, preservada em todas as 

Constituições subseqüentes, com exceção da Carta outorgada em 

1937, subsiste integra, como demonstra o magistério de Ada 

Pelegrini Grinover: 

55. 

'~ imparcialidade do juiz, mais do que simples atributo da função 

jurisdicional, é vista hodiernamente como seu caráter essencial; e em 

decorrência disso, a imanência do juiz no processo", pela completa 

jurisdicionalização desTe, lem à" reel.aboração do princípio do juiz 

natural, não T1Ulis identificado como um atributo do juiz, mas visto 

como pressuposto para sua própria existência (Cf, sobre o assunTO, 

Grinover, Ada Pelegrini, O princípio do juiz natura! e sua dupla 

garantia, in: Revista de Processo, n°. 29 (1983), p. 1 J ). 

É nesse sentido também a moderna orientação da 

doutrina constitucional alemã, ao reconhecer que a proibição 

de tribunal de exceção assegura o julgamento por órgãos 

independentes, que guardem neutralidade e distãncia em 

relação às partes (Decisão da Corte Constitucional -- BVerfGe 

-- 3, 337; (381); 4, 331 (346); 21, 139 (146); CL, sobre o 

assunto, também, Pieroth, Bodo e Schlink, Bernhard, 

Grundrechte - Staatsrecht 11, 4 1 • edição, Heidelberg, 1988, 

p. 277, n Q • 1167). 

56. Idêntido é o magistério de Maunz sobre o 

conceito de juiz natural no sistema consagrado pela Lei 

Fundamental de Bonn, verbl$~ 
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"Juiz. natural na jurisprudência da Cone Constitucional alemã não i 

apenas o Tribunal enquanto unidade organizacional e enquanto 

órgão de decisão, mas também o juiz. designado para conhecer do 

caso concreTO. ISTO signifca que cada juiz em par1icul.ar deve reunir, 

em sua pessoa, as condições que possam fazê-l.o, efetivamente, um 

"juiz natural". Uma pessoa que esteja· i'"-Pedida de exercer as 

funções de juiz. e, não obstante, as exerce, não pode ser considerada 

"juiz natural". Sua atuação ofende o princípio contido no ar1. 101 

da Lei Fundamental e pode ser impugnada mediante interposição de 

recurso constitucional (Verfassungsbeschwerde). Se um juiz. foi 

recusado por uma das partes, mas não teve sua argüição de 

suspeição acolhida, pode-se ter uma ofensa ao ar!. 101 da Lei 

Fundamental se a decisão que rejeitar a exceção de suspeição 

revelar-se arbitrária. Se a exceção de suspeição for acolhida e, não 

obstante, o JUÍz pal1icipar do julgamento, tem-se, igualmente, uma 

lesão do ar!. 101 da Lei Fundamental. (Mauns, in Maunz-Dürign, 

dentre OUTros, Gnmdgesetz, Kom.mentar z.u An. 101, tomo IV, nD
• 

58). " 

57. Sobre o assunto afigura-se digna de realce a 

seguinte passagem de decisão proferida por aquela Corte 

Constitucional: 

"Devem ser tomadas providências, no sistema normativo, para 

assegurar a possibilidade de que o juiz que MO oferece garantias de 

imparcialidade possa ser recusado pelas panes. Esses postulados 

asseguradores da imparcialidade do juiz são elementos imanentes e 

indispensáveis da própria constituição do órgão judicial. Eles são 

apanágio do status peculiar do julgador e foram considerados pelo 

constituinte. O legislador ordinário não pode deixar de observar tais 

princípios no âmbiTo da jurisdição" (BVerjGE -- Decisão da Cone 

Constitucional alemã, 21,139 (146). 
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58. Como se vê I além de assegurar direito de ser 

julgado por órgãos imparciais, o principio do juiz natural, 

enquanto garantia institucional, impõe ao próprio legislador 

o dever de criar as condições que possibilitem a exclusão ou 

o afastamento do juiz suspeito de parcialidade. 

59. Poder-se-ia argumentar que, no caso do processo 

de impeachment, por se cuidar de processo político, não 

seriam aplicáveis os postulados derivados do princípio do 

juiz natural. Nada mais equivocado! Do contrário, ter-se-ia 

de admitir que o nosso sistema poderia contemplar julgamentos 

políticos e seria; portanto, compatível com a instituição de 

tribunais de exceção! 

60. A Constituição Federal não deixa margem para 

dúvida ao assentar, no art. 52., XXXVII, que não haverá juízo 

ou tribunal de exceção. Tal como demonstrado, tribunal de 

exceção não é apenas o constituído especialmente para 

conhecer de determinados casos, mas também aquele que, embora 

institu1do nos termos da Constituição e das leis, atua como 

órgão político e segundo considerações de indole política 

(conveniência e oportunidade), deles participando juizes 

eivados pela parcialidade. 

61. No presente processo emergem causas de 

impedimentos e de suspeição, ou ambas, que não permitem a 
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participação de alguns ilustres senadores, sequer na primeira 

fase decisória, -que se abrirá com a votação nominal do 

parecer da Comissão Especial pelo Plenário do Senado, que 

terá por objeto a manifestação de cada parlamentar sobre a 

procedência, ou não, da acusação (alínea "a", 15, do sito 

procedimental) . 

62. Vejamos primeiro, a causa de impedimento. 

63. Nos. sistemas processuais modernos e 

democráticos, corno corolário do princípio da imparcialidade 

do julgador, tem-se marcado a tendência de não permitir a 

participação do juíz da instrução, incumbido de colher a 

prova, na fase de julgamento. 

64. Principalmente quando o juiz se envolveu na 

produção de provas, colhidas sem a garantia do contraditório, 

e cuja própria - genuinidade poderá ser objeto de decisão na 

oportunidade do ", julgamento, estará ele impedido de 

sentenciar. 

65. Neste sentido decidiu a Corte Européia dos 

Direitos Humanos, em processo promovido por Pauwels contra a 

Bélgica, quando entendeu que, mesmo num caso regido pelo 

CÓdigo de Processo Militar, era vedado a uma única pessoa 
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acumular as funções de instrução e de julgadôr (CEDH, 

26/05/88, Pauwels contra Belgique, 5537 e 38). 

66. Outra não é razão pela qual nosso Código de 

Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo de 

impeachment, declara impedido o juiz que tiver desempenhado a 

função de autoridade policial (art. 252, 11). 

67. Aliás, o ordenamento fixado nas Constituições 

brasileiras, anteriores à de 1988, seguindo o modelo adotado 

em quase todo o mundo democrático~ estabelecia nítida 

separação entre órgãos incumbidos de processar e de julgar o 

Presidente da República: o processo, com a sua fase 

investigatória, competia à Camara dos Deputados, 

julgamento, ao Senado. 

e o 

68. Assim, um deputado que, porventura houvesse 

participado das investigações, durante o processo na Câmara, 

mas que viesse a ser eleito senador, por ocasião do 

julgamento, estaria, a toda evidência, impedido de integrar o 

corpo de julgadores e de se pronunciar sobre a procedência de 

uma acusação, baseada em elementos de convicção que ajudara a 

produzir. 

69. Agora, encontramo-nos em uma situação anômala, 

que não pode ser superada com o sacrifício de direitos 

fundamentais do denunciado. 



1798 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO)Novembro de 1992 

70. Em primeiro lugar, embora desde outubro de 1988 

esteja aguardando complementação o dispositivo constitucional 

do parágrafo único do art. 85, até hoje o Congresso não se 

dignou elaborar uma lei especial, estabelecendo normas de 

processo e julgamento dos crimes de responsabilidade. 

71. Ainda que se admita a recepção pela Carta de 

1988 da Lei nº. 1.079, na parte em que define os delitos, em 

matéria de processo é absoluto o vazio legal, que nos obriga 

a recorrer aos códigos comuns de procedimento, aos princípios 

gerais de Direito e, sobretudo, aos mandamentos 

constitucionais que estabelecem os pilares do "devido 

processo legal". 

72. Outra anomalia foi o envolvimento do Presidente 

da República, como indiciado principal e de fato, numa 

Comissão Parlamentar de Inquérito Mista da qual participavam 

senadores que, futuramente, poderiam vir a ser incumbidos, 

como agora est~o, de julgar o Chefe de Governo por crimes de 

responsabilidade, cujas provas fundamentais estariam entre os 

elementos coligidos pela própria Comissão Mista. 

73. Em 

constituicionais 

cometimento de 

harmonia com os 

democráticos, na hipótese de 

um crime de responsabilidade 

ordenamentos 

suspeita 

por parte 

do 

do 

Presidente da República, o que se deveria -fazer era abrir uma 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1799 

Comissão Parlamentar 

investigar o delito 

de Inquérito especifica, visando a 

concreto; e desta Comissão somente 

participariam deputados, já que a estes, no futuro, não seria 

cometida a tarefa de julgar. 

74. Na falta da lei complementar sobre a matéria, 

este seria o único procedimento democraticamente legítimog 

não só sintonizado com o sistema das Constituições 

brasileiras anteriores (a Cãmara processava e o Senado 

julgava), como também com as Cartas de todos os países 

estruturados como um Estado de Direito. 

75. E nem se diga, farisaicamente, que a Comissão 

Mista não se propunha a apurar atos envolvendo o Presidente 

da República. O próprio título da Comissão está a indicar o 

contrário: "Comissão Parlamentar Mista de inquérito ( ... ) 

destinada a 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 ft (p. 

2/6). Ora, as denúncias do sr. Pedro Collor de Mello 

envolviam, desde o inicio, a suspeita de uma ligação de seu 

irmão, o Presidente Fernando Collor de Mello, com o 

indigitado Paulo César Farias. Assim, o constitucionalmente 

correto seria instaurar uma CPI especifica na Câmara dos 

Deputados, pois se fossem verdadeiros os fatos aflorados pelo 

sr. Pedro Collor, e que seriam objeto de apuração, estariam 
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configurados crimes de responsabilidade do Presidente da 

República, a serem processados e julgados pelo Senado, cujos 

membros não teriam participado da fase inquisitorial. 

76. Desta seqüênc.ia de anomalias não pode 

frutificar uma outra mais grave: - permitir que tomem parte 

no. julgamento, como juízes, os ilustres senadores que se 

empenharam na investigação dos supostos crimes ,membros que 

eram da Comissão Mista, havendo alguns deles integrado. Sub 

Comissões que praticaram atos inerentes à atividade policial. 

77. Com todo respeito I e à guisa de exemplo I como 

poderá integrar o corpo de . julgadores, o eminente senador 

Eduardo Suplicy, que manteve contactos prévios e abrigou em 

su.a casa, trazendo-a pessoalmente para depor na Comissão 

Mista, com o aval de seu nome, a testemunha Sandra Fernandes 

de Oliveira, cujo depoimento veio a ser até contraditado pela 

defesa como ilegal? E também, o douto senador José Paulo 

Bisol, cujo retrato, ao lado de deputados, os jornais 

estamparam no momento em que, na qualidade de membro da 

denominada Subcomissão Bancária, adentrava em agências de 

bancos, para realizar buscas e apreensões de legalidade 

duvidosa? 

78. Em suma I mesmo se admitindo que os ilustres 

senadores I integrantes da Comissão Mista, pudessem, já no 
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Senado, participar da fase meramente instrutória, manifesta é 

a incompatibilidade para desempenharem o mister de 

julgadores, e proferirem uma decisão de mérito, an&loga à de 

pronúncia, como é a prevista nos citados dispositivos do rito 

procedimental (alínea .. a to, n Q • 15). 

79. Aliás, a natureza inquisitorial do trabalho da 

Comissão Mista, que lhe faz assemelhar-se à atividade 

policial, os próprios acusadores, em suas alegações finais, 

incumbiram-se de demonstrar: 

80. 

"Não há contraditório perante à Câmara, tanto nos crimes políticos 

de "impeachment" como para julgamento nos crimes comuns. Os 

representantes do povo apenas admitem a acusação (art. 86 da 

Constituição). O contraditório vai verificar-se depois, no Senado e no 

Supremo Tribunal Federal. Nos inquéritos policiais, não há 

contraditório, e pode haver até a prisão preventiva do acusado (sic), 

antes da denúncia" (pgs. 1595/6). 

Assim, com fundamento no principio 

constitucional do devido processo legal, que implica a 

presença de um juiz imparcial, o que não se coaduna com o 

fato de o julgador haver, anteriormente, participado da 

produção de provas, colhidas na fase inquisitorial, sem a 

garantia do contraditório; e ainda, considerando o disposto 

no art. 252, 11, do Código de Processo Penal, vimos arguir a 

incompatibilidade, para participar das decisões de plenário, 

pertinentes ao mérito da causa, dos seguintes ilustres 

senadores, que integraram, como titulares ou suplentes, a 
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Comissão Mista criada através do Regimento n S2 • 52/92-CN (pgs. 

44/6): 

Senadores: 

01) Pedro Simon 

02) Antonio Mariz 

03) Amir Lando 

04} Iram Saraiva 

05) Odacir Soares 

06) Raimundo Lira 

07) Mário Covas 

08) Valmir Campelo 

09) Ney Marahhão 

10) José Paulo Bisol 

11) Flaviano Melo 

12) Cid Sabóia de Carvalho 

13) Wilson Martins 

14) Eduardo Suplicy 

15) tlcio Alvares 

16} Dario Pereira 

17) Jutahy Magalhães 

18) Jonas Pinheiro 

19) Nelson Wedekin 

20) Saldanha Derzi 

21) Esperidião Amin 
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81. A par da incompatibilidade, alguns outros 

eminentes senadores incorreram na eiva da suspeição, porque, 

mesmo antes de concluída a instrução e de apresentadas as 

alegações pela defesa, anteciparam seu julgamento sobre o 

mérito da causa, em sentido desfavorável ao denunciado. 

82. Assim, os ilustres senadores Iram Saraiva e 

Ronan Ti to, após a tomada dos depoimentos das testemunhas 

Cláudio Vieira e Najum Turner, perante essa Comissão Especial 

no dia 3 de novembro, prestaram declarações aos jornais, que 

os torna suspeitos para participar dos julgamentos de mérito. 

o Senador Iram asseverou que "o fato novo apresentado pela 

defesa e reafirmado por Vieira - o uso de saldo de campanha 

no pagamento das despesas pessoais de Collor - é apenas um 

engodo", tendo o Senador Ronan Tito acrescentado: "quanto 

mais versões e álibis eles criam, mais envolvem o Presidente 

Collor" ("Correio Braziliense", 4/11/92, p. 3). Este ültimo, 

o Senador Ronan Tito, declarou também: 

83. 

"0 povo já fez o julgamento de Collor, e o Senado não vai contrariar 

essa vontade" ("Folha de São Paulo", 27/10/92). 

Por sua vez o douto Senador José Paulo Bisol, 

em entrevista divulgada pelo "Correio Braziliense", de 9 de 

novembro de 1992, asseverou que "as contradições nos 

depoimentos das testemunhas de defesa do presidente afastado 

Fernando Collor já são suficientes para condená-lo". E, ao 
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"Jornal do Brasil", qualificou como "impressionantemente 

f:r:ágeis!' as teses e argumentos da defesa (28/10/92). 

84. Já o ilustre Senador Cid Sabóia de Carvalho, 

segundo noticiário da "Voz do Brasil" de 11 de novembro, 

declarou que as explicações dadas pelo Secretário de Imprensa 

de Collor "sobre a questão das ligações telefônicas, 

constituiram" uma mentira palaciana, uma afirmativa vã e 

cínica que procura confundir a opinião pública brasileira". 

85. Por fim, os seguintes suplentes de senadores, 

que se encontram no exercício do mandato, substituindo os 

titulares, que ora ocupam as funções de Ministros de Estado, 

são igualmente suspeitos, em face de seu óbvio interesse no 

deslinde do processo: 

01) Álvaro Teixeira 

02) Bello Farga 

03) Eva Blay 

04) Juvêncio Dias 

05) Luiz Alberto 

06) Pedro Teixeira 

86. Em relação ao ilustre Senador Divaldo Suruagy, 

inimigo notório e declarado do denunciado, a defesa está 

segura de que S. Exa. reconhecerá, espontaneamente sua 

suspeição para participar do julgamento. 
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87. Espera-se, pois, sejam reconhecidas a 

incompatibilidade em 'relação aos ilustres senadores 

constantes do i tem !tQ da presente defesa, e a suspeição dos 

eminentes parlamentares apontados nos itens ~, ~, if, ~ e 

86. 

xtRITO 

o SENADO, CORTE DE JUSTIÇA 

88. Desponta, como primeira e mais relevante 

matéria a ser examinada, 

atuação do Senado Federal, 

a referente aos parâmetros da 

no julgamento de um processo de 

impeacbment, em face da Constituição do Brasil. 

89. Melhor do que qualquer outra fonte, o próprio 

texto do Regimento Interno do Senado lança sobre o tema a luz 

esclarecedora. No titulo X, ao tratar das Atribuições 

Privativas da Câmara Alta, está definido no Capitulo I: 

"Do Funcionamento conw Órgão Judiciárjo". 

90. E o primeiro artigo do aludido Capitulo, cuida, 

exatamente, da competência para 
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"an.377 

] - processar ejulgar o Presidenfe.e o. Yicf-Presidente da República, 
, \. 

nos crimes de responsabilidade, ( ... )." 

91. Assim, os ilustres Senadores, ao elaborarem o 

regimento da Casa, foram .os primeiros a proclamar a natureza 
, ,. " <l • j 

judiciária, da funç.ão do Senado, quando julga o Presidente da 

República por crime de responsabilidade. 

92. Aliás, a maior evidência de que os crimes de 

responsabilidade estão sujeitos aos mesmos critérios de 

julgamento que os crimes comuns emerge da Constituição 

Federal. 

93. Com" efeito, 'na hipótese de cometer Um cr'imê de 
responsabilidade, 'como, pOr exemplo, não "prestar dentro de 

30 dias e sem motivo justo, a qualquer dasCâmaràs do 

Congresso Nacional, as informações que ela lhes solicit'ár por 

escrito, ou prestarem-nas com falsidade" (art. 13, 4, Lei n 9 • 

1079/50), o Ministro de Estado" ser~ julgado pelo Supremo' 

Tribunal Federal, e não pelo Senado (art. 102, l, "C", da 

Constituição) . 

94. Diant.e disto, seria inimaginável que o 

julgamento de crimes de responsabilidade fosse politico, como 

pretende a acusação, pois não se concebe viesse o Supremo 

Tribunal Federal a julgar politicamente um Ministro de 

Estado. 
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95. Daí se depreende que o crime de 

responsabilidade, seja cometido pelo Presidente da República, 

seja por Ministro de Estado; seja julgado peló Senado, seja 

pelo Supremo Tribunal - haverá de ser apreciado com base nas 

normas que regem todo e qualquer julgamento criminal: - sem a 

prova plena da prática de um fato concretamente definido em 

lei como ilícito, a condenação constituirá uma violação dos 

direitos fundamentais do acusado. 

96. Desta forma, embora seja um órgão de natureza 

política, o Senado, excepcionalmente, se investe da função 

judici6ria, e se transforma num Tribunal, ao julgar os crimes 

de responsabilidade. Para ele ficou reservada a aplicação de 

uma pena que encerra conseqüências políticas, o que não 

significa que o julgamento deva se reger por parâmetros 

políticos. 

97. Esta delegação ao Senado de uma função 

Judiciâria remonta ao direito norte-americano, onde foi 

vigorosamente sustentada por Hamilton, no "Federalist" 

(capítulos 65 e 66), sob o fundamento de que só um órgão 

composto por representantes do povo podia julgar outro 

representante do povo. Recusou-se essa competência à Corte 

Suprema porque o "poder terrível com que o tribunal do 

i.rnpeachment fica necessariamente armado o poder de 

restituir à honra ou de votar à infâmia os homens mais 
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conspícuos da Nação e que gozavam da confiança pública - não 

pode ser confiado a um pequeno número de .juizes." 

98. Entendeu-se, assim, que a tarefa s6 podia ser 

cometida ao Senado. E a razão fundamental, segundo Hamilton, 

foi a de que nenhum "outro corpo teria assaz confiança nas 

suas próprias forças para conservar ilibada A IMPARCIALIDADE 

NECESSÁRIA ENTRE O INDIVíDUO ACUSADO E OS REPRESENTANTES DO 

POVO, SEUS ACUSADORES "( Apud, Prado Kelly, Impeachment, na 

Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 42, pg. 246). 

99. Prossegue o saudoso e eminente autor do texto 

do verbete, citando Hamilton: 

100. 

"Repanindo esse poder formidável entre as duas secções do corpo 

legislativo - dando a uma o direito de acusar e li outra o de julgar -

evita-se o inconl'enienre de que os mesmos homens sejam acusadores 

e juízes e acautela-se, ao mesmo tempo, O PERIGO DE YER 

EXCITAR PERSEGUIÇÕES O ESPiRITO DE FACÇÃO que pode 

reinar em uma ou outra câmara". 

Lembra, também, a opinião de Story (pg. 249) 

"Nossa opinião sobre esta grave matéria é que, com muita sabedoria, 

se investiu o Senado com essa jurisdição. Um sábio comentador disse 

também que, de todos os ramos do governo, era o Senado o que 

apresentava mais garantia para o exerci cio dessas elevadas funções 

judiciais. Como os acusadores, os senadores são também 

representantes do povo; porém o são em grau mais distante e por um 

mandato de mais larga duração. São, pois, mais independentes do 

povo, e, como os elegeram, sabendo que eles poderão ser chamados a 

preencher essas altas funções, seus mandantes têm neles a confiança 
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101. 

de que desempenharão com sinceridade e fielmente um dever tão 

solene. Não podendo jamais ser acusadores, NÃO DEVEM DElXAR

SE LE'Y'AR. PELAS ANIMOSIDADES DE PARTIDO, ÀS 

PREVENÇÕES CONTRA OS INDIVÍDUOS; motivos que, apenas, 

podem às vezes ditar o ato de acusação de pane dos representantes. 

Os senadores habituados a encarar o conjunto das grandes relações 

políticas do país, são, por isso mesmo, os mais aptos para 

pronunciar-se sobre as acusações que pertinem às transações com o 

exterior ou aos interesses políticos do interior. E, ainda quando não 

possamos di::.er que o Senado forme, como a Câmara dos Lordes na 

Inglaterra, um corpo inteiramente isolado da influência das paixões 

do povo e ainda sepa7·ado de seus interesses, NÃO VEMOS 

NENHUMA OUTRA FRAÇÃO DE GOVERNO QUE APRESENTE 

MAIS GARANTIAS DE IMPARCIAUDADE E INDEPENDÊNCIA"_ 

No julgamento do recurso em Mandado de 

Segurança n Q • 4928, o saudoso e eminente Ministro Villas 

Boas, embora admitindo que o processo do impeachment é de 

lndole polltica, rejeitou a constituição de um tribunal misto 

de deputados e desembargadores, constituldo ex post facto 

para julgar um Governador de Estado, afirmando (RDA, v. 52, 

pg. 283): 

"Mas o Senado, constituído em Alta Côrte de Justiça, é somente uma 

jurisdição e tem, tão-somente, poderes de uma jurisdição .... Em uma 

palavra: OS PRINCÍPIOS MORAIS DO DIREITO REPRESSIVO, 

TAIS COMO O DA LEGAUDADE DOS DEUTOS E DAS PENAS, 

UMITAM E CONTÊM OS PODERES DO SENADO, QUE NÃO É 

MAIS UM CORPO pOLÍTICO, MAS UM CORPO JUDICIÁRIO" 

(Garraud, Traité Théorique e1 Pratique d'Instruction Criminelle et de 

Procedure Péna/e, 1'01. /l, págs. 367 a 369). 
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102. E cita, também Willoughby, outro defensor da 

natureza politica do impeachment: 

103. 

"O Senado, quan.do aprecia o impeachment, não atua como órgão 

legislativo, mas como ÓRGÃO JUDJGAL Isto é importante. 

Atuando como uma Cô,1e O SENADO ESTÁ OBRIGADO 

MORALMENTE A SEGUIR, TANTO QUANTO POSSíVEL, os 
MÉTODOS JUDICIAIS DE DECISÃO. " 

"The Senate, 'when trying "impeachment", sits nor as legislorilve but 

as judicial bod.)'. This isimponant, sina, sitting as a coun, the 

Sen.ate, is under ar lest a moral obligation to follov.:, as near as ma} 

be judicial modes of procedure (On The Consto of United States, 3". 

ed., lll, pág. 1.450). 

Ao vestir a toga do magistrado os ilustres 

senadores se investem daquele ftpoder terrivel" de que falava 

Bamilton ff mas assumem, também, as responsabilidades dai 

decorrentes g a mais importante das quais é a de garantir ao 

acusado um processo justo. A Constituição assegura a todos o 

"due process of law" e processo justo é a tradução que melhor 

exprime o conteúdo ético dessa garantia. 

104. A jurisprudência americana, herdeira das 

tradições inglesas que desenvolveram a fórmula inscrita na 

Magna Carta, "per legem terrae", está consolidada, no sentido 

de reconhecer que um processo justo não se reduz à obediência 

à liturgia tradicional, mas deve assegurar o respeito à 

substância do processo, isto é, deve oferecer garantias 

concretas de justiça. 
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105. Ora, entre essas garantias concretas de justiça 

avul ta a da imparcialidape do juíz. "The right to a trial 

before animpartial judge is an unquestioned part of our 

concept of due process of law" (Disqualification of judges 

for Bias in the Federal Courts, Harvard Law Review g 79 

(1966), pg. 1435). 

106. Veja-se como o mais copioso repositÓrio de 

julgados dos tribunais americanos, o Corpus Juris Secundum, 

enuncia a súmula da jurisprudência vitoriosa naquele pais 

(16 B C.J.S. S 622, pg. 1265/1269): 

107. 

"0 direito a uma audiência justa e adequada na qual ao invfduo se 

assegure a possibilidade de defender seus interesses perante UMA 

CORTE IMPARCIAL t ESSENCIAL PARA O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL." 

................................................................................................................................ 

"Enquanto procedimentos flexíveis revelam-se imprescindíveis para 

proceder a umo audiência nos termos referidos pelo princípio do 

devido processo legal, O JULGAMENTO DEVE SER JUSTO 

PERANTE UM TRIBUNAL IMPARCIAL" 

"The righr to a fair and adequare hearing in which one MS the right 

to deferul his interests BEFORE AN IMPARTlAL COURT lS 

ESSENTlAL TO DUE PROCESS OF LA W. " 

................................................................................................................................ 

"while no fixed pmcedure is requisite to mole (J hearing conform to 

the requirements of due pmcess ... the trial W'"usr be a FAIR ONE 

BEFORE AN lMPARTlAL TRIBUNAL ... " 

Esta imparcialidade, ínsita a todo Tribunal, 

que não se harmoniza com a perpetração de um ju.lgamento 
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político, espera-se que venha a iluminar a decisão desse 

augusto Senado, desde o momento de decidir sobre a 

procedência ou a improcedência da acusação (alínea a, 15 do 

rito procedimental). 

CRIMES DE USPOJlSUILIDADJ!:S: EQuívOCOS E DISTORçOES 

108. Em perversa deturpação do enunciado pela 

defesa, os acusadores a ela atribuiram a ~ "de que a 

prática de crime comum é pressuposto indispensável do 

impeachment do Presidente da República" (DCN, 11, 11/11/92, 

P. 1602). 

109. Jamais os defensores do denunciado f~zeram tal 

assertiva abstrusa. Na verdade, sustentaram, e sustentam, que 

o "ordenamento adotado na Constituição brasileira somente 

admite a destituição do Chefe do Estado em caso da prática de 

crime (DE RESPONSABILIDADE QY. COMUM)" (DCN, 11, 27/10, p. 

889. ). E, acentuaram a diferença entre este sistema e o 

adotado, por exemplo, no direito inglês, que permite a 

deposição pela responsabilidade meramente política. 

110. 

por Jimenez 

Para tanto, a defesa seguiu o roteiro traçado 

de Asúa, cujo pensamento respeitou com 

fidelidade, ao contrário dos acusadores, que distorceram o 

texto do penalista espanhol. 
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111. Assim, na realidade, como sublinhou a defesa, 

Asúa arrola três critérios de responsabilidade do Presidente 

da República: "a) Responsabilidad política; b) 

Responsabilidad por infracción delictiva de sus obligaciones 

constitucionales; C) responsa~ilidad criminal por delitos 

comunes" (p. 1321 do "Tratado", cit.) 

112. Em seu arrazoado, os acusadores fizeram uma 

miscelânea, talvez involuntária, entre a responsabilidade 

política e a responsabilidade "por infracci6n delictiva" das 

"obligaciones constitucionales·'. A primeira, a 

~r~e~s~p~0~n~s~a~b~i~l~1~-d~a~d~e~~p~0~l~í~t~i~c~a, inadmitida na 

brasileira, não depende da prática quer 

Constituição 

de crime de 

responsabilidade ("infracci6n delictiva de las obligaciones 

constitucionales"), quer de crime comum. 

113. Assim, ao revés do que aludem os libelistas, há 

nítida diferença, entre os ordenamentos que se satisfazem com 

a singela responsabilidade política para destituir o Chefe do 

Estado, e os que exigem, como o nosso, a prática de um crime 

concreto, de responsabilidade ou comum. 

114. Por fim, ainda sobre o estudo de Asúa, a razão, 

mais uma vez está com a defesa, quando traça a distinção 

entre a Constituição argentina e a Carta brasileira, eis que 

aquela prevê o impeachment em três hipóteses: "mal desempeno" 
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(responsabilidade puramente política), ou "por delito en el 

ejercício de sus funciones ,. 

"por crimenes comunes" (pgs. 

(crimes de responsabilidade) ou 

1323/4); enquanto que, entre 

n6s, é repudiada a primeira classe de responsabilidade (a 

puramente política), reconhecendo-se apenas as duas 6ltimas, 

baseadas num "sistema de enumeraci6n de crimines políticos·, 

que remete "a una ley especial la definici6n de los delitos· 

(p. 1326). 

115. Na tentativa de neutralizar técnica 

goebeliana dos acusadores, de insistir ad nauseam na 

enunciação da tese falaciosa de que o julgamento referente à 

destituição do Presidente da República é puramente político, 

repita-se e repita-se: - o sistema constitucional brasileiro 

somente admite o impeachment quando estiver configurada a 

prática concreta de um crime de responsabilidade, que poderá 

se consubstanciar no cometimento- de um crime comum, no 

exercício das funções presidenciais. 

OUTROS ENGANOS 

116. A análise das razões finais da acusação provoca 

a penosa impressão de que as alegações da defesa foram lidas 

"à vol d'oiseau". 
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117. Como se disse, a defesa não afirmou que a 

prática de cr~ . comum é pressuposto indispensável do 

impedimento do Presidente da República. Sustentou, apenas, 

serem inaplicáveis' ao Brasil os precedentes ingleses e 

americanos, que decretaram o impeachment de funcionários e 

juizes. com base na "common law" parlamentar. 

118. Sendo assim, s6 há uma maneira de não 

sacrificar, por manifesta inconstitucionalidade, o art. gQ., 

inciso VII da lei n 2 • 1.079: é referir o procedimento 

"incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" a 

um crime· o comum. Fora daí, a imprecisão desses conceitos 

levaria à condenação .do dispositivo por violação 

inconstitucional da regra da certeza, que resulta 

necessariamente da tipicidade penal. 

119. O que significa realmente proceder de modo 

incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo? 

Dançar rock and roll ofende o decoro. ou a dignidade do cargo? 

Deixar-se o Presidente surpreender e fotografar no ato de 

fazer a barba incide na mesma censura? Já houve época em que 

ensaiaram pedir o impeachment do Presidente Juscelino por 

esse grotesco motivo. 

120. Observe-se que o funcionário público comum pode 

ser demitido por falta de decoro. O art. 207 do Estatuto, 
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efetivamente, autoriza a punição quando a ele for imputada 

conduta publicamente escandalosa e incontinente ou prAtica de 

jogos proibidos, bem como de beber habitual e imoderadamente 

(art. 207, 111). O Estatuto, como se vê, TIPIFICA OS ATOS QUE 

CONSTITUEM INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 

121. A lei 1.079, porém, é vaga e imprecisa. Não 

esclarece absolutamente qual tipo de procedimento deva ser 

considerado incompatível com a dignidade, o decoro e a honra 

.do cargo, o que significa ter o mais humilde dos funcionários 

maior proteção contra a perda do cargo que o Presidente da 

República, exatamente o mais graduado servidor público. 

122. É importante assinalar, ainda, que, nos termos 

do art. 85, IV, da Constituição, a responsabilidade do 

Presidente da República, seja por crimes de responsabilidade 

seja por crimes comuns, se limita aos atos praticados no 

exercício de suas funções, de modo que seria muito duvidoso 

pudesse ele, ser destituído pela prática da poligamia, 

exemplo infeliz lembrado pela acusação, A NÃO SER QUE A LEI 

EXPRESSAMENTE CONDENASSE ESSE COMPORTAMENTO COMO CRIME. 

123. Muitos Presidentes, não na Arábia Saudita 

invocada pelos acusadores, mas no mundo ocidental, mantiveram 

ligações amorosas turnultadas, com not6rias aventuras, e nem 
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por isso foram alvo de tentativas de destituição, fundadas na 

falta de decoro. 

124. Não h6, por outro lado, nenhum impedimento 

constitucional a que determinados atos possam compor figuras 

de crimes comuns e de responsabilidade ao mesmo tempo. A lei 

1.079 capitula como crimes de responsabilidade diversas 

infrações que constituem, também, crimes comuns. O Estatuto 

dos Funcionários, também. O problema nesses casos é definir a 

jurisdição competente para aplicação das penas que podem ser 

cumuladas. 

125. Não há, portanto, qualquer heresia em defender 

a especificação de um crime de responsabilidade tomando como 

referência a lei penal. A acusação refutou um argumento não 

formulado. Ignoratio elenchi. 

HISTÓRIA MAL CONTADA 

126. Vejamos, agora, quem deturpa a verdade 

histórica e cria versões tendenciosas. 

127. t verdade, como afirma a acusação, que na 

convenção de Filadelfia, o Coronel Mason censurou o projeto 
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que ,fundeve o J.mpeacbment apenes ne hipótese de treiç!o 

(treeson) e suborno (bribery) . PropOs que lhes 

acrescentasse "m! admini8treção~ (maladministration). 

128. Madison e Morris se insurgiram contra a 

proposta porque indeterminação da expressão "m6 

administração" sujeitaria o Presidente da República ao 

arbitrio do Congresso. E foi Madison (e, não, Mason, como 

alude a acusação) quem sugeriu o aditamento de "high crimes 

and misdemeanors". O adjetivo "high" foi anteposto para 

qualificar tanto "crimes" como "misdemeanors", isto é, para 

acentuar que somente GRAVES INFRAÇÕES (PENAIS, como se 

demonstrarâ) poderiam justificar o impeachment. Veja-se a 

respeito o recente e admirável estudo de Irving Brant 

"Impeachment, Trials and Errors", New York, 1974, pg. 18: 

"Mason propôs acrescentar, após "subomo", a expressão "má

administração". E/bridge Gen)' apoiou a proposta. Madison objetou 

- "um termo tão vago", afirmou ele, equivalerá a outorgar ao Se1U1do 

uma faculdade ilimitada. Mason desistiu de seu intento. Ele retirou 

"mó-admin.istração" e Madison substituiu a expressão por "outros 

graves crimes e delitos contra o estado". 

"Mason moved to add. afta "bribery". the words "or 

maladministration. " E/bridge Geri}' seconded him 

Madison objected. "so vague a term, " he said, "wil/ be equivalent to a 

lenure during lhe pleasure of lhe senate. " Mason gave up his attempt. 

He withdre»' "maladministration," MADISON RECORDED, AND 

SUBSTlruTED "OTHER HIGH CRIMES AND MISDEMEANORS 

againsr the stote. " 
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129. E, em seguida, extraindo do epis6dio a 

consequência que dele deriva necessariamente: 

130. 

"Aqui está a prova conclusiva de que a expressão "trayes crimes ( 

delitos" (high crimes and misdemeanors") MO era sinônimo de "mó 

administração". O impeachment assentava-se em crimes graves". 

"Here is conc/usive proof that the term "hich crimes and 

misdemeanors" WAS NOT MEANT TO BE SYNONYMOUS WIW 

"MAlADMINlSTRATlON." lMPEACHMENT WAS TO BE 

GROUNDED ON HIGB CRIMINAUTY." 

Sobre o sentido do qualificativo "high" , 

observa o autor (pg. 19): 

131. 

Que significa a palavra "grave" (high), que antecede a expressão 

"crimes"? Significa "graves crimes e graves delitos" ou "graves 

crimes e qual.quer S011f de delitos? Se aplicável a últirfUJ alternativa, 

pode um Juiz da Suprema Cone ter o seu impedimento decretado por 

deixar de pagar o estacionamento? 

"What abour lhe word "high," prefixed to "crimes" but not to 

"misdemeanors"? Does ir mean "high crimes and high 

misdemeanors," ou,- does ir mean "high crimes and an)' sort of 

mÍsdemeanors"? "lhe larrer, a justice of lhe Supreme Court can be 

impeached and remol'ed from office for foreiting bai! on an 

auromobile parking tlCket. "? 

A leitura da obra de Brant impõe uma revisão de 

conceitos e desfaz o equívoco generalizado que consiste em 

sustentar que o Congresso americano apoiou cegamente a 

doutrina, aliás, defendida por ilustres constitucionalistas, 

de que a expressão "high crimes and misdemeanors" conferia ao 
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Senado o poder incontrast6vel de alijar o Presidente da 

República do seu cargo, independentemente da pr~tica de um 

crime definido por uma lei anterior ao ato impugnado. 

132. Cabe destacar, da experiência americana, os 

casos mais relevantes de impeachment, relatados pelo autor 

citado. 

o CASO JOHNSOH 

133. Ao contrário do que diz a acusação, no 

julgamento do Presidente Andrew Johnson, não se definiu o 

sentido dos termos "high crimes and misdemeanors". É preciso 

não esquecer, em primeiro lugar, que o Presidente Johnson FOI 

ABSOLVIDO, pela escassa maioria de um voto, é verdade, mas 

maioria de um voto é maioria também, e é muitas vezes 

decisiva para definir o destino de uma pessoa. 

134. A acusação cita as palavras do deputado John 

Bingham, um dos "managers" do impeachment, isto é, integrante 

do grupo de deputados que funcionavam como promotores. MAS 

NÃO FOI ESSE O TEMA DEBATIDO, nem foi Bingham, segundo Irving 

Brant, quem pronunciou as palavras mencionadas. 
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135. A denúncia contra o Presidente Johnson l como se 

sabe, reduzia-se ao fato de ele haver demitido o Secret'rio 

da Guerra, Edwin Stanton, infringindo uma lei elaborada 

od hoc, para impedir sua exoneração sem o consentimento do 

Senado. 

136. A defesa sustentou a inconstitucionalidade 

desse diploma, porque o poder de demitir do Presidente da 

República s6 poderia ser limitado pela própria Constituição. 

Logo, o seu descumprimento não poderia caracterizar crime ou 

grave desvio de conduta. Foi o deputado, general Butler, 

também, "manager", quem, replicando, resumiu a fundamentação 

da acusação nesses termos (Brant, ob. cito pg. 144): 

Nós definimos um crime grave ou delito sujeito ao impeachmenr corno 

um ato que, em sua notureza, e em suas conseqüências, subverta 

alguns principios fundamentais ou essenciais de governo ou que se 

revele altamente prejudicial interesse público, e isto pode consistir 

numa violação da ConsTituição, da lei, de um juramento funciona! ou 

de um dever, por um ato praTicado ou omitido; ou, sem violação da 

lei positiva, no caso de abuso de poder discricionário com motivação 

ou propósito espúrios", 

"We define therefore an impeachable high crime 01' misdemeanor 10 

be one in its narure 01' consequences subsubwrsive of some 

fundamenta! ar essentia! principIe of government or highly 

prejudicial to lhe public interes!, and lhis ma)' consist of a violarion 

of the constiturion, of IG11', of an official oath, or of duty, by an acr 

commiued or omitred, 01', without violating a positive /.av.-', by the 

abuse of discrerionary powers from improper morives, or for any 

improper purpose, 



1822 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO)Novembro de 1992 . 

137. Bingham acrescentou que o Senado -era uma lei 

por si mesmo", ou seja, "that its jurisdiction was without 

bonds, that it may impeach for any couse and there is no 

appeal from its judgement" (1. Brant, ob. cito pg. 147) 

138. A defesa explorou essa infeliz proposição 

mostrando que se pretendia expedir contra o Presidente um 

"bill of attainder", isto é um ato legislativo que inflige 

uma pena sem processo judicial e o debate se concentrou neste 

tema. O julgamento concluiu pela absolvição e Brant recorda a 

opinião, manifestada por escrito, do senador Lyman Trumbull, 

antes da votação (ob. cito pg. 153): 

139. 

"Tendo em vista as conseqüências que possivelmente poderão advir 

desse julgamento, se ele resultar em condenação com base nas 

acusações e provas insuficientes, eu temo pelo futuro de meu país . ... 

"In viel1' of the consequences likel...,. to follw from this day's ! 

proceedings, should they result in conviction on what my judgmem 

teUs me are insufficiem charges and proofs, I tremble for the future of 

m.y country. " 

A obra que vimos seguindo, realmente digna da 

atenção dos ilustres julgadores, mostra que de todos os casos 

de impeacbment apreciados pelo Congresso, s6 resultou a 

condenação de quatro juízes federais, dois deles por 
.. 

venal idade comprovada (Archbald e Ritter), um por traição 

(Humphreys, que aderiu à Confederação) e o último, Pickering, 
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primeiro, aliás, na ordem cronológica, por incontinência 

p6blica e embriaquez habitual. 

140. Este 6ltimo caso é doloroso, porque o juiz, que 

tinha conduta exemplar, até ser atacado de doença mental, 

estava completamente fora do seu juizo, não tendo podido 

sequer apresentar-se ou constituir advogados para defendê-lo. 

Câmara e Senado, no entanto, foram implac~veis. O processo de 

impeacbment, aqui, era um ensaio de Thomas Jefferson para 

atingir nada mais nada menos que a Corte Suprema federalista 

nomeada, na sua maior parte, por Adams, e que defendia o 

controle da constitucionalidade das leis pelo judiciário. O 

alvo principal era o próprio John Marshall! 

141. o Presidente Jefferson, como muitos homens 

públicos dotados de talento e energia, era liberal na 

oposição e violento no poder. Pouco tempo antes dessa cruzada 

autoritária, ele próprio havia escrito a Madison q censurando 

a tentativa de impeachrnent do senador William Blount (Brant. 

ob. cito pg. 30): 

"Eu vejo no procedimento do impeachment a mais formidável das 

armas concebida para favorecer a facção domin.ante. Seria o meio 

mais efetivo de afastar qualquer um que ela considerasse perigoso. A 

história mostra que o impeachmenr tem sido, na InglaTerra, mais um 

instrumento de paixão do que de JUSTiça . .. 

"] see nothing in the mode of plroceding by impeachment but the most 

fonnidable weapon for the purpose of dominant faction mar ever was 

conm·ved. 11 would be lhe mos, effectuai one of gettin.g rid of an)' man 
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142. 

whom tht'y ~' ('onsid~r as dang~rous 10 th~ir vinvs, cmd ... history 

shows lha, in England impcachmenl Ms bun an ~ngint' more Df 

passion lhan of justice. " 

o CASO CHASE 

Contraditoriamente, renegando tão peremptória 

condenação do instituto, Jefferson, já no poder estimulou o 

processo de destituição do Justice Samuel Chase, contra quem 

pesavam sérias acusações de exercício arbitrário e faccioso 

da judicatura. 

143. o "manager" Early assim resumiu as bases da 

acusação (Brant, ob. cito pg. 65): 

"Ele está sendo acusado de violar a cana sagrada de nossas 

liberdades de descumprir os mais sagrados deveres sociais. Ele está 

sendo acusado de ter conspurcado as altas funções judicantes com o 

propósito de oprimir direiTOs individuais e de macular a toga 

mediante uma atuação marcada pelo espírito político- partidário. " 

"He stands charged with violating the sacred charre,. of ou,- libenies, 

and with setting a1 naught the most holy obligations of societ)'. He 

stands charged u'ith pen'erring the high judicial functions of his office 

for the purposes of individual oppression, and of staining the pure 

ermine ofjustice by polítical party spirit." 
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144. E concluiu, quase nos mesmos termos usados por 

Butler, sessenta anos depois, no libelo contra o Presidente 

Johnson (ob. e loco cit.): 

145. 

"Assim, de acordo com o Constituição, o impeachroem deve ur 

considerado como uma espécie de investigação sobre a conduta de 

um funcionário. meramente no que conceme sua função, a maneiro 

como ele desempenha os seus deveres e os efeitos que sua conduta 

pode ter na sociedade. Ele corresporuie mais, em sua na tu rezo, a 

uma investigação civil do que a uma persecução criminal. " 

"lmpeachmem, therefore, according to lhe meaning of tIu 

constitution, ma)' fairl)' be considered a kind of inquest imo the 

conduct of an officer, merel)' as ir regards his office; lhe manner in 

which he performs lhe duties thereof; and the e!feces that his conduct 

Iherein ma)' have on societ)'. lt is more in the nature of a civil 

investigation than of a criminal prosecution. " 

o advogado de defesa, Joseph Hopkinson 

sustentou que s6 uma "indictable offense" poderia autorizar o 

impeachment (Brant, oh. cito pg. 67): 

"Eu sustento que nenhum jui::. pode ter o seu impeachment decretado 

com base em ato ali ofensa que não se mostre adequado à sua 

responsabilizarão criminal. Deve ser um aro que, segundo a lei, 

enseje a instauração de processo-crime. " 

"1 o!fe,. i1 as a posirion I shall reI)' upon in m)' argument, tM! rIO 

judge can be impeached and remo,'ed from office for any acr ar 

o!fense for which he could not be indicted. lt must be by Im-.' an 

indictable offense. " 
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146. 

147. 

E acrescentou (ob. e loco cit.): 

"Eu reafirmo que o mais importante e indispensável principio' o tk 

que ninguém pode ser acusado criminalmt'nte. ninguim pode ser 

condenado, senão por violação de leis conhecidas, as quais está 

obrigado a obsenJar. Nada i mais necessário para a justiça e 

segurança do que o fato de a Lei Penal ser precisa e conhecida (l 

permita que o jui;:., lal como o cidadão. conheça precisameme () 

caminho que deve nilhar e o que ele pode ou niio pode fazer. " 

"1 maintain as a most important and indispensable principie, that no 

num should be criminally accused, no man can be crimilally 

condemned, but for lhe violation of some kn.own law b)' which he was 

bound to govem hinself. Nothing is 50 necessary to justice and 10 

safet)' as that the criminal code should be certain and known. Ler tk 

judge, as wel! as lhe citizen, precise!)' know the path he has to walk 

in, and what he ma)' ar ma)' not do. " 

Em seguida traça um paralelo entre a si tuaçio 

do juiz e a do cidadão comum. A argumentação impressionante, 

vale, evidentemente, para o Presidente da República (ob. cito 

pg. 68): 

"Será possível, indagam Hopkinson que o cidadão privado seja 

protegido conrra roda sane de malfeia ou capricho por pane de 

qualquer homem ou instiTUição e somente possa ser preso no caso de 

violação de lei previamente promulgada e conhecida, enquanto o 

JUIZ, ao contrário, fique exposto à punição sem qualquer 

conhecimento da ofensa perpetrada e a injuricidade ou ilegitimidade 

de sua conduta dependa não da existência de leis prévias, mas da 

opinião de um conselho formado quatro ou cinco anos após a suposta 

transgressão? 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11 - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1827 

148. 

Ele mesmo respondia: 

A Constituição, Senhores, não pretendeu deixar o Judiciário 
prostrado aos pis da Câmara dos D~putados como escravo de mo 

vontade. vftima de seus caprichas. O Judiciário deve ser protegido 

contra preconceitos e opiniões contraditórias Ou ele não i digno de 

qualquer consideração . .. 

"Con ir be, asked Hopkinson, that lhe privare citizen is protected 

"from rhe molia ar caprice of an.)' amn ar body of men, and can be 

broughl into legal geopard)' onl)' b)' the violalion of l.aM-'s before made 

known to him; "while the judge, on lhe contraT)'. "is to be exposed to 

punishment without knownig his offense, and lhe criminalit)' ar 

innocence of his conducr is to depend no! upon the laws existing aI 

the time, but upon lhe opinions of a bod)' of men to be collected four 

or five years afier the transaction?" 

He answered: 

"The constitution, sir, never intended to la)' lhe judiciaT)' thus 

prostrote ar lhe feer of the House of Representatives, lhe slaves of 

lheir will, lhe victims ofrheir caplice. The judiciary must be prolected 

from prejudice and var)'ing opinions, or ir is nol worth a farthing. " 

Essas palavras candentes aplicam-se como luva 

ao caso. O Presidente da Repúbica não pode ter situação 

inferior à de um contínuo da mais insignificante repartição 

pública. Este não pode ser demitido sem enquadramento dos 

seus atos numa das modalidades de ilícito funcional 

precisamente definido pelo Estatuto. Nenhum cidadão comum 

pode ser condenado a não ser nas mesmas condições. Mas o 

Presidente da República poderia ser removido do cargo, por 

uma ofensa à "dignidade, ao decoro ou à honra" do seu cargo, 

não definidas em qualquer lei, ou seja o Presidente da 
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República ficaria efetivamente submetido à discrição da 

maioria do Senado que lhe fosse politicamente hostil. Mais 

precisamente, o Presidente da ftep~blica seria o mais 

desprotegido dos cidadãos, porque o ~nico exposto a um -bill 

of attainder". 

149. Voltando ao caso do Justice Chase , seus outros 

defensores reiteraram argumentação desenvolvida por 

Hopkinson. Luther Martin ocupou a tribuna para interpelar os 

acusadores (Brant, ob. cito pg. 69): 

150. 

"Que significa a pal.avra "crime"? Trata-se da violação de 

determinadas leis que toma a pessoa que as infringiu passível de 

punição. Não pode haver crime sem violação de lei. Que significa 

delito (misdemeanor)? Citou a nova edição do "Jacob's Low 

Dictjonar)': "delito, um crime que compreende rodas as ofensas 

passíveis de serem· submetidas ao juíw criminal que não se 

enquadrem como felonia, tal· conw o perjúrio, a calúnia, a 

conspiração, o assalto. " 

"Wh.at is the true meaning of the word 'crime'? ir is lhe breach oi 
some Um' which renders the person who violares ir li.able to 

pum-shment. There can be no crime committed where no such ún-,.. is 

violated." Wh.at was the meaning of "misdemeanor"? He quored the 

n~' edition of Jacob 's law dictioinary: segue aqui "misdemesnor, or 

misdemeanor, a crime ... [thar] comprehends aU indictable offenses 

thar do no! amount to felon)', as pnjury, libels, conspiracies, assaults, 

etc." 

E, como Hopkinson, pôs em relevo as 

consequências nocivas de um precedente como o que se queria 

firmar (ob. cito pg. 70): 
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151. 

"Que aconteceria, indagava Manin, se se pudesse admitir que a 

Câmara dos Deputados teria o direito de dtc'retar o imp(achmtm em 

raziio de atos ndo contrários à lei e que, por causa deles, o Senado 

poderia condenar e o funcionário devesse su removido? Se se 

admitir isto, disse ele, "então deixa-se todos os ju{zes e todos os 

outros funcionários à merei da vontade do partido dominante. Serão 

colocados numa situação tão infeliz quanto a que atingiu o povo da 
lnglate"a durante a gue"a das duas rosas, quando prevalecia a 

doutrina da "traiç40 construtiva" ("constructive tTeason"). Eles 

serão os ;rutrumentos ou as vítimas do partido vitorioso. " 

"What would happen, Manin asked, ifit were admitted that the House 

of Representatives has a right to impeaeh for aets which are nol 

contrary to l.tffi,., and lhat for such acts fhe senate ma)' convier and the 

offieer ma)' be removed? Admit that, he said, and "you leave your 

judges, and ali )'OU1" othe,. officers, ar lhe mercy of lhe prevalling 

pany. f ou will plaee them mueh in the unnappy situarion as were the 

people of England during the contest between the white and red rases, 

while the doeu'ine of construetives reasons prevailed. They must be 

me tolls or the victims of the victorious pan)'. " 

o terceiro defensor, Robert Harper, ponderou 

com propriedade, em palavras que devem ser objeto de reflexão 

agora (Brant, ob. cito pg. 72): 

"Tudo nos leva a assegurar que estamos diante de uma Corte de 

Justiça. Tudo que nós estanws fazendo durante essas três semanas 

sugere-nos que se trata aqui não de de um simples inquérito sobre a 

adequação de determinado funcionário para o cargo a que foi 

guindado. Cuida-se, efetivamente, do julgamento de um caso de 

índole criminal com base em principios legais. " 

"Everything by which we are surrounded informs us that we are in a 

eourt of ur.-.:. Everything that we have been three weeks empl.oyed in 
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152. 

15): 

153. 

doing reminds us that we are engaged no! in a mere inquiry imo the 

fitness of an oficer for lhe place which he hol.ds, but in lhe trial of a 

criminal case on legal principies . .. 

E concluiu, com s6bria eloquência (ob. cito pg. 

"Com toda a clareza com que esses princfpios podem ser encarados, 

tem-se uma estável doutrina 'constitucional. Como baluarte da 

segurança pessoal e da independência do Judiciário, ficará assente, 

eu espero, que o impeachmenr não se confunde com simples 

inquérito, de natureza administrativa, sobre a qualificação de um 

funcionário para o exercfcio de seu cargo ou sobre ti existência de 

razões de conveniência ou de oportunidade para a sua demissão. 

Tem-se aqui, isto sim, uma persecução criminal para a qual se exige 

a prova de uma dolosa violação de norma penal conhecida. " 

"In every light, therefore, in which this great principie can be viewed, 

whether as a well-established docrrine of the constiturion; as lhe 

bulwark of personal safer)' and judicial independence ... Ir will, I 

trust, be established so as never hereafter to be brought into question. 

that an impeachm.enr is rwt a mere inquiry, in the nature of an inquest 

of office, wherher an officer be qualified for his place, or whether 

some reason of policy or expediency ma)' nor demand his removal, but 

a criminal prosecufion for lhe suppon of which the proof of a willful 

violarion of a Jow",'n la .... of the land is known to be indispensably 

required. " 

o impeachment foi recusado por expressiva 

maioria. O Senado, inequívocamente, rejeitou a tese da 

aplicação, nos EE.UU., dos precedentes ingleses e recusou-se 

a aceitar a teoria de que o impeachment é um processo 

meramente político. Ao contrário, decidiu que "high crimes 

and misdemeanors" são "indictable offenses" ou "willful 
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violations of the oath of office". t preci80 esclarece;r que, 

nos EE.UU., a violação do juramento de bem cumprir os deveres 

do cargo é considerado "high misdemeanor", na linha da 

tradição religiosa dos "founding fathers" que pune a mentira, 

o perjúrio, como a mais grave das ofensas. 

o CASO OOUGLAS 

154. o largo debate travado no processo de Samue-l 

Chase teve influência num também célebre, pela importância do 

acusado, caso de impeachment. 

155. A vitima foi o Justice William Douglas, famoso 

pela sua fidelidade à corrente liberal com que sempre contou 

a Corte Suprema, bem como pela combatividade e veemência com 

que sustentava seus pontos de vista. Famoso, também, pela sua 

agitada vida sentimental, que registrava nada menos de três 

divórcios e quatro casamentos. 

156. o então deputado Gerald Ford pediu fosse aberto 

um inquérito para investigar sua vida particular, referindo 

denúncias trazidas ao seu conhecimento de que Douglas recebia' 

honorários por serviços de consultoria 

exerc1cio de funções administrativas na 

Parvin. 

e salários pelo 

Fundação Albert 
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151. t famoso, também, o discurso com que Gerald 

Ford pediu a abertura do inquérito e subseqüente instauração 

do processo, quando definiu o impeachment como uma decisão 

discricionária da Câmara, na mesma linha de raciocínio 

seguida por Butler e Bingham no processo contra Andrew 

Johnson (I. Brant, oh. cito pg. 178): 

158. 

"Que significa uma ofensa passivel de impeachmen.t? A única 

resposta honesta parece ser aquela que considera como ofensa 

passfvel de jmpeachme1lt toda aquela que a Câmara dos Deputados, 

por maioria, considere como tal em um dado momento de sua 

história. A condenação resulta de qual.quer ofensa ou ofensas que 

forem consideradas suficientemente sérias por dois terços da outra 

Casa para afastar definitivamente o acusado do seu cargo." 

'What, then, is animpeachment offense? The only honest answer is 

that an impeachable offense is whatever a majority of the house of 

represematives considas il to be at a given momem in history; 

conviction results form "'>1.'hatever offense or offenses two-thirds of lhe 

Olha body considers to be sufficiently serious to require the remova! 

oi the accused fromojJice. " 

o Comitê Judiciário da Câmara dedicou CINCO 

MESES (!) ao estudo do caso, após o que opinou pelo 

arquivamento do inquérito num parecer de mais de novecentas 

páginas. Em sete delas, tratou do conceito e pressupostos do 

impeachment. O Comitê chefiado pelo Deputado Emanuel Celler 

aceitou em principio a teoria de Forei de que o impeocbment 

pode ser autorizado por hserious dereliction of public dutyA 

porque também seria uma "indictable offense", mas rejeitou-a 
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no caso concreto, porque a acusação associava a n~gligência 

no cumprimento do dever a atos praticados e atitudes tomadas 

fora do exercicio das funções (Brant, ob. cit., P9. 180): 

"0 Subcomitê apresentou dois conceitos de ;mpeachmfnr. que podem 

ser denominados "conceito de CeUer" e "conceito de Ford". 

Comparando-os, o Subcomitê considerou-os iguais com relação ao 

exercício de funções judiciais. Nas duas hip6leses relacionadas com 

atividade oficial, os juízes poderiam ser impedidos em razão de: 

1. "conduta criminosa"; 

2. "grave falta contra os deveres funcionais". 

A grande diferença situa-se na "conduta não vinculada com os 

deveres e responsabilidades da função judicial". Nesse, o "conceito 

de Cella" somente admiTe o afastamento na hipótese de conduta 

criminosa. O conceito de Ford contempla tanto a conduta criminosa, 

quanto grave falta contra os deveres funcionais. " 

"The subconunittee presented two concepts of impeachment, whieh 

ma)' be ealled the CeUa eoneept and lhe Ford coneepT. Comparing 

them, lhe subcommittee found them alike in relarion to behavior 

conneeted with judicial office or exercise of judicial power. Unda 

both eoneepts relating to official actions, judges eould be impeached 

for: 

1. "Criminal condllCt. " 

2. "Serious dere/iction from public duty. " 

The great difference lay in "behavior not conneeted with the duties 

and responsabilities of the jucial offiee." Rere, the subcommittee 

concuded, Celler's coneept sanctioned removal only for criminal 

·conduet. Ford's concept permitted removal either for criminal 

conduct ou,. "serious dereliction from publie duty. " 
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159. Eis O coment6rio de Brant aobre a fundamentaç&o 

do parecer (pg. 181): 

160. 

':A distinção entre atividades judiciais e não-judiciais i logicamente 

siria. Grave negligência (e. por isso, proposital) no cumprimento de 

deveres funcionais. em relação aos deveres e responsabilidades 

funcionais, seria a violação do juramento de bem servir - uma ofensa 

de (ndole criminal e de prova fácil, apesar de não constituir a base 

para a persecução criminal. Mas, o que significa "grave negligência 

no desempenho de deveres funcionais" sem vinculação com o 

exerci cio da função tal como apresentado no conceito desenvolvido 

por Ford? t alguma coisa que pode surgir, que pode ser imaginado 

ou suscetível de falsa acusação ou é algo que conflito com a idéia 

prevalente de decoro. Um juiz poderia ser impedido por raspar a 

cabeça ou deixar de cortar o cabel.o - ou, como afirmado pelo 

Senador Hiram Johnson em sua amarga manifestação dissidente, no 

"Ritter Case", poderia ter o impeachmenr decretado por tomar um 

trago antes do jantar nos tempos da lei seca. " 

"The distinction between judicial and nonjudicial acrivities is logical. 

Serious (therefore deliberare) dereliction from public dury. in relarion 

to the duries anil responsibilities of office, would be a violarion of the 

oarh of office -- a criminal offense and easily provable, though not 

a basis for prosecution in lhe couns. Bur whar is "serious dereliction 

from public dUfy" unconnecred wirll office, as presen.ted in Ford's 

concept? /1 is anyrhing lhal can be conjured up, imagined, or falsel)' 

charged, 01' anything thaf conj1icfs with prevailing ideas of decorum 

A jusfice could be impeached for shaving his scalp oI' no! curting his 

hair -- or, as Senator Hiram Johnson said in his bitta dissent in 

rhe Ritter case, for "sipping a cocktail before dinner" in prohibition 

da,""'s. " 

Concorda com esse ponto de vista a autora de um 

alentado estudo sobre o impeachment nos EE.UU., Profa. 
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Lorenza Carlassare, publicado na Revista Trimestrale di 

Diritto Pubblico, abril-junho de 1970, pago 522: 

161. 

"Ma quello che sembra \!tramente ~cc~ssivo e iI ritenere che 

qualunque azione che r~nda scandalosa la viUI privada di un 

funzionario -- anche se non costitusca un reato ~ non abbia 

Mssuna inciden:a sufla sua idoneita alio svolgimento della funzione, 

possa cosrituire la·base per UM impeachment. 

Con cio afl.ora la nozione deç/i addebiri contestabifi verrebbe 

allargata a dismisura, e si renderebbe possibile la invasione della 

viUI privara di un soggetto anche qua/ora non abbia commesso alcun 

reato, ma lenga una cattiva condotta (privata). Ma. come andrebbe 

vafurata rentira di quesra cattiva condotta, se non vi e alcuna entità 

normativa cui commisurarla, non rientrando in alcuna deUe ipotesi 

ciminose conosciute? 

Se si puo anche concedere che, per quanto conceme I 'esercizio de/la 

fun;:;ione pubblica o lui afftdata un offtcer possa venir accusato anche 

per azioni che costituendo un abuso del potere o un distorto od 

oppressivo esercizio dei medesimo, non rientrino tuttavia nell.a s/era 

degli indicUIble crimes, non e pensabile che possa venir usato deU 

impeachment per colpire ationi riguardanti esclusivamente l.a vita 

privata di un soggerro quolora non si qualifichino come reati di 

natura grave. " 

No caso presente, a acusação NÃO CONSEGUIU 

APONTAR QUALQUER ATO FUNCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA de 

favorecimento a Paulo César Farias. Na desesperada tentativa 

de arranjar um pretexto, indica-se a demissão do Dr. Luiz 

Otávio da Motta Veiga da presidência da Petrobrás como 

exemplo de apoio a uma pretensão indevida daquele senhor. 
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162. Ora, o Or. Luiz OtAvio da Motta Veiga NAo FOI 

DEMITIDO, PEDIU DEMISSÃO. O negócio proposto, por outro lado, 

,ainda que se considere indevida a mediaçAo de Paulo César, 

não era ilícito ou lesivo para a Petrobr6s .. Tanto assim, que 

foi concluído com a Shell. 

163. As razões aludem, em tom de folhetim de Michel 

Zevaco, a sinistros conciliâbulos realizados na Casa da 

,Dinda,al tas horas da noite, para tramar o saque do Pais, com 

referência, inclusive ao Dr. Pedro Paulo Leoni Ramos, 

INOCENTADO DAS LEVIANAS ACUSAÇÕES CONTRA ELE ASSACADAS EM 

RIGOROSO INQUÉRITO POLICIAL PROMOVIDO A REQUERIMENTO DO 

MINISTt':RIO PÚBLICO E POR ELE ATENTAMENTE ACOMPANHADO. A 

Comissão Parlamentar de Inquérito contra ele instaurada até 

agora nada apurou. 

164. Insista-se, não se aponta um ato sequer 

praticado pelo Presidente da República I de favorecimento de 

Paulo César Farias. Ao contrário, o que se viu é que FOI O 

PRESIDENTE COLLOR QUEM MANDOU ABRIR INQUt':RITO PARA INVESTIGAR 

SUAS ATIVIDADES. 

165. As razões da defesa não representam, como se 

vê, deturpação da verdade histórica, ou tendenciosa distorção 
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da doutrina e dos precedentes. Os argumentos acima expostos 

mostram, insofisma.velmente, que é pelo menos duvidosa· a 

propalada 

americanos. 

concepção 

JULGAMENTO 

ÁFIRMANDO 

firmeza da orientação adotada pelos precedentes 

Apesar da doutrina inegávelmente favorável à 

da natureza politica do impeachment, NENHUM 

ACOLHEU ESSA TESE. NÃO HÁ QUALQUER DECISÃO 

QUE O IMPEACHMENT PRESCINDE DA PRÁTICA DE UMA 

"INDICTABLE OFENSE". Apenas três juizes foram condenados, 

pela prática de crimes específicos e um pobre louco, por 

incontinência pública e embriaguez habitual, NO EXERCfcIODE 

SUAS FUNÇÕES. OS outros todos FORAM REJEITADOS. O Presidente 

Nixon não chegou a ser julgado, sequer foi pronunciado pela 

Câmara, porque renunciou antes. 

166. Os precedentes americanos, assim, não amparam a 

tese da acusação. Justificam, ao contrário, a doutrina 

francesa e italiana citada nas alegações da defesa e 

arbi trariamente interpretadas pela acusação corno lhe sendo 

favoráveis, com manifesta agressão aos textos citados. 

167. Quando Barthelemy", p.ex., afirma que a 

"Constitution americaine établit LA RESPONSABILITt PENALE, 

ABSOLUE ET GtNtRALE DU PRESIDENT" '" para sustentar que ele 

quer se referir à responsabilidade política, é preciso 

ignorar o trecho que vem em seguida ao acima reproduzido: 

"MAIS ELLE REJETTE SA RESPONSABILITt POLITIQUE". 
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168. o mesmo se pode dizer em relação à opinião, de 

Georges Burdeau. A acusação ignora o 'aqv,~~b.j,o· que precede a 

expressão "RESPONSABILITE' PÉNALE". Veja-se o texto completo: 

"L 'impeachment est une procedure· 'qu'i'sanctionne SEULEMENTun.e 

responsabilité pénale" 

169. Como não se podia imaginar que a acusação fosse 

usar esses métodos para desacreditar a defesa, não se 

transcreveu o comentário integral de André Hauriou e Jean 

Gicquel sobre o tema. Se os ilustres signatários das razões 

finais de acusação se tivessem dado ao trabalho de consultar 

a obra, em vez de, precipitadamente, deturpá-la, teriam visto 

que em seguida à passagem em que os dois grandes 

consti tucionalistas se referem ao impeachment como processo 

de "responsabilité pénale" do Presidente, observam, 

distinguindo nitidamente as duas formas de responsabilidade 

(ob. cito pg. 519): 

170. 

"ll s~it de la, que la mise en accusation a conserve, au.x: Etats-Unis, 

son caractere inirial, tandis qu 'en Grande-Bretagne, des le XVllle 

sieC'k, elle Q subi, MUS en sommes conscieNs, Mne gro,frm4t 

uaM/ormarion Qui . ª grandrwm fqvorist la naimDu du tuim( 
wrl(WDtairf. " 

A interpretação das palavras de Manoel Garcia 

Pelayo não comporta sofismas. Politicamente, diz ele, o 

Presidente responde "ante el pais y su conciencia. Existe SIN 
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EMBARGO DESTITUCION PENAL " e sequem-se as hipóteses 

previstàs na Constitui'ção americana. 

171. Não houve" portanto, qualquer deturpação da 

opinião desses eméritos tratadistas, ou falsificação dos 

conceitos por eles enunciados. t a acusação que procura 

adulterar os seus limpidos ensinamentos, negando a evidência 

que decorre do seu sentido literal. Fallatia compositionis. 

A QUESTÃO NO BRASIL 

172. Não é melhor a posição dos acusadores no 

capi tulo dedicado ao problema, no terreno do nosso direito 

constitucional positivo. Ainda aqui ignoram-se as 

manifestações doutrinárias e procura-se, infrutiferamente, 

lançar um autor contra ele próprio, como se quis fazer com 

Pontes de Miranda. Quando o saudoso jurista diz que os 

principios que regem a "responsabilizaçio· do Presidente da 

Rep6blica 8io de direito constitucional e processual, e que 

nio se confundem a responsabilidade pelos crimes próprios 

dessa categoria com a responsabilidade penal, não entra em 

contradição consigo próprio. 

173. o que ele quer dizer, evidentemente, é que são 

duas ordens distintas de responsabilidade, uma que tem sua 
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matriz na Constituição e outra no Código Penal. Isto não 

significa que recusa aos crimes de. responsabilidade a 

natureza de infrações penais, sujeitas à observância do mesmo 

principio da tipicidade. Não têm outro sentido as palavras 

seguintes (Comentârios à Constituição de 1967, pg. 350): 

174. 

175. 

"É sem qualquer pertinência invocar-se o direito inglês. ou o direito 

dos EE. UU. da América, para se resolverem questões sobre li 

responsabilidade polfrica no Brasil. Crimes de responsabilidade são 

apenas os crimes que a lei apresenta ... como crimes de 

responsabilidade. " 

E, em seguida (pg. 351): 

"No sistema jurídico brasileiro, em que a palavra ;mpeachment se 

evidencia inadequada, os crimes de responsabilidade, no Império e 

na República, SÃO FIGURAS DEUTUAIS PENAIS." 

Por isso mesmo adere à opinião de Barbalho jâ 

referida nas alegações de defesa mas que convém reproduzir 

(Comentârios, pg. 216): 

"Estabelecida a responsabilidade do Presidente da República. a 

Constituirão passa a determinar os atos pelos quais nela inco"e ele. 

Saindo assim do vago em que nesta matéria se expressam outras 

constituirões, a nossa melhor garantiu o poder público e a pessoa do 

chefe da Narão. APUCOU AO ACUSADO O SALUTAR PRINCiPIO 

QUE SE LÊ EM SEU ART. 72, § 15 E NO ART. I DO CÓDIGO 

PENAL E tirou, quer à Câmara dos Deputados. quer ao Senado. 

todo o poder discricionário que nisto de outro modo lhes ficaria 

pertencendo. Deste feitio. ficou consagrado que o presidente 

denunciado deverá ser processado, absolvido ou condenado, NÃO 
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176. 

ABSOUE LEGE E POR MERAS CONSIDERAÇÕES, DE ORDEM 

POUTlCA, quaisquer que sejam, MAS COM PROCEDIMENTO DE 

CARÁTER JUDICIÁRIO, mediante as investigações e provas 

admitidas em direito, e julgado seeundum aeta et proba ta. " 

A acusação tenta desfigurar conceitos e 

pensamentos claríssimos que não comportam outra exegese a não 

ser que a resulta da própria limpidez do texto. 

177. Não há paralelo, como se vê, entre a disciplina 

do impeachment no Brasil, onde se exige lei especial que 

defina os crimes de responsabilidade e o tratamento a ele 

dado em países regidos pelo direito costumeiro e pelos 

precedentes judiciais; ou em nações, como a Argentina, cuja 

Constituição admite a destituição do Presidente da República 

por motivos exclusivamente políticos, como o simples "mal 

desempeno". 

178. Se essa lei especial não precisa definir com 

precisão os crimes pelos quais seus autores podem ser 

condenados (lei nl:!. 1.079, art. 33), ENTÃO PARA QUE SERVE 

ELA? Bastaria o próprio texto constitucional cujas fórmulas 

apesar de vagas e incertas, seriam interpretadas 

casuisticamente, transformando o impeacbment num "inquest of 

power" , para submeter o Presidente ao jugo das maiorias 

parlamentares, com total subversão do regime 

presidencialista. 
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179. Tal interpretação, não apenas por ia por terra 

toda a nossa tradição doutrinária e. legislativa, como 

colocaria o 

inferioridade 

Presidente da República em situação de 

relativamente a qualquer cidadão brasileiro, 

por mais humilde fosse ele. 

180. De qualquer forma, no caso concreto torna-se 

quase bizantino o estudo da eventual relação entre crime de 

responsabilidade e crime comum. Embora se saiba, e convém 

repetir para evitar novas distorções, que pode existir um 

crime de responsabilidade sem que esteja configurado, 

simultaneamente, um crime comum, como, por exemplo, na 

hipótese de o Presidente da República "não apresentar ao 

Congresso Nacional a proposta de orçamento da República 

dentro dos dois primeiros meses de cada sessão legislativa" 

(art. 10, 1, Lei n 2 • 1079/50) - o certo é que, no presente 

processo, a única imputação feita ao denunciado, capaz de 

ensejar sua destituição, é a de haver recebido vantagens 

indevidas que ·provieram de uma organizaçAo delituosa de 

exploraçã.o de prestigio e tr'§'fico de influência controlada 

por Paulo César Cavalcante Farias" (denúncia, pg. 7). Ora, 

essa percepção de vantagem indevida, se verdadeira, 

configuraria o crime de corrupção passiva, que é um delito 

comum. 

181. Assim, à margem de qualquer posição doutrinária 

que se venha a adotar, quanto à natureza do crime de 
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responsabilidade, o que cabe examinar nesse processo ése o 

Presidente da República, no exercício de suas funções, 

recebeu, ou não, vantagem indevida, oriunda das atividades 

ilícitas atribuídas a Paulo César Farias. 

INEXISTÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA 

182. Fixadas estas premissas, cabe examinar se ficou 

demonstrada a imputação nodal: ~ o recebimento das vantagens 

indevidas. 

183. Nenhuma testemunha ouvida na sumaríssima 

instrução apontou um único elemento que permitisse concluir 

que os depósitos e pagamentos, questionados pelos acusadores, 

tenham sido fruto do trAfico de influência desenvolvido por 

Paulo César Farias. 

184. A acusação, em síntese, assenta-se num 

silogismo, cuja conclusão é falsa, a saber: 

Premissa Major - Paulo César recebeu dinheiro por meio de tráfico 

de influência; 

Premissa Menor - Paulo César fez dep6sitos e pagamentos emfavor. 

da secretária e de familiares do Presidente Fernando Collor de 

Mello; 

Conclusão - Logo, o Presidente Fernando Collor de Mell.o auferiu 

vantagens indevidas do tráfico de influência de Paul.o César. 
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185. Ora, se não houvesse outras explicações 

razoáveis para a premissa menor (os depósitos efetuados por 

Paulo César), a conclusão teria alguma consistência. 

186. Ocorre, porém, conforme se demonstrou nas 

alegações preliminares da defesa, que, desde a campanha 

presidencial e na fase de transição de governo, quando seria 

inconcebível cogitar-se de tráfico de influência e de 

corrupção., o referido Paulo César já realizava os depósitos 

nas contas da Ana Acioli e de outros, e também já efetuava 

o sinal pelas obras da Casa da 

de 1989, muito antes de o sr. 

pagamentos. Por 

Dinda, iniciadas 

exemplo, 

em abril 

Fernando Collor de Mello ser eleito e empossado Presidente da 

República, foi pago à empresa Brasil'8 Garden por PaulQ 

César, coordenador financeiro da campanha, cabendo consignar 

que aquele imóvel em Brasília iria prestar-se a local para 

reuniões e encontros do então candidato. 

187. Assim, a simples existência dos depósitos e dos 

pagamentos não pode servir de arrimo para a conclusão 

incriminadora, eis que a origem dos recursos não era o 

tráfico de influência, nem a corrupção, mas as contribuições 

para a campanha e os frutos da denominada ~Operação Uruguai". 

188. 

pagamentos 

Na pior das hipóteses, os 

poderiam constituir um único e 

depósitos e 

inconclusivo 
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adminiculo, que permitiria apenas conjecturar. sobre a 

existência de um vínculo entre aqueles fatos e a atividade 

ilícita atribuída a Paulo César. Dai talvez nascesse, em 

espíritos precipitados, a convicção intima da 

responsabilidade do denunciado, mas não se deve esquecer a 

advertência de Titta Mazzuca em sua "Anatomia dell' Errore 

Giudiziario" (Roma, 1978, p. 18): 

e 

189. 

"Nell.a differen:a tra convínzione e certezza e tutto fi dramma dei 

processo indiziario ", 

"sola la certezza e qualitativamente incomparibile col dubbio. " 

Cabe agora examinar a denominada " Operaç&o 

Uruguai" que, embora não constasse da denúncia como suporte 

importante da acusação, transformou-se em verdadeiro cavalo 

de batalha dos libelistas, em suas alegações finais, onde 

constituíram fonte de permanente perplexidade para os 

denunciantes, que ora a rotularam de falsa e fantasiosa, e 

ora admitiram-na como verdadeira, e dela pretenderam extrair 

uma série de ilegalidades, no campo fiscal, que serviriam de 

nova piece de resistence para a decretação do impeachment. 

"OPERAÇÃO URUGUAI" 

190. A acusação abandonou a maioria das impugnações 

formuladas à "Operação . Uruguai " pelo relatório da CPI para 



1846 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO)Novembro de 1992 

concentrar-se em dois pontos, sobre os quais, aliás, investiu 

com uma agressividade s6 comparável à inépcia dos argumentos 

apresentados. 

191. A primeira diz respeito à suposta necessidade 

de transcrição do contrato de abertura de crédito no Registro 

de Títulos e Documentos. Reza o art. 129 da Lei de Registros 

Públicos: 

192. 

"Estão sujeitos a registro, no Registro de Títul.os e Documentos, 

PARA SURTIR EFEITOS EM RELAÇÃO A TERCEIROS: 

............................................................................................................ 

6<>,) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados 

das respectivas traduções, PARA PRODU7JREM EFEITOS EM 

REPARTIÇÕES DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL, DOS TERRITÓRIOS E DOS MUNIC!PIOS, ou' em 

qual.quer instância, juízo ou tribunal, " 

Afirmam as alegações da acusação, com a 

desenvoltura de quem se está dirigindo a pessoas ignorantes, 

que a defesa adulterou o alcance do dispositivo, substituindo 

"para produzirem efeitos", pela expressão "somente quando têm 

de produzir efeitos". 

193. Ora, quando a lei diz que estão sujeitos a 

registro "para produzirem efeitos em repartições ti, quer por 

acaso dizer que estão também sujeitos a registro documentos 

que não se destinem a produzir efeitos em repartições? t 
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evidente que a acusação com essa fútil "querelle de mots", s6 

pode estar pretendendo confundir e desviar a atenção do 

centro do debate para questões periféricas e sem qualquer 

relevo. 

194. A inteligência simples e adequada do texto não 

comporta, manifestamente, a grosseira distinção proposta nas 

razões finais dos acusadores. Documentos que necessitam de 

registro "p~ra produzirem efeitos em repartições" são 

documentos que "necessitam de registro apenas quando têm de 

produzir efeitos em repartições". Só uma leitura maliciosa ou 

apaixonada poderia enxergar nas alegações da defesa o 

propósito de deturpar o sentido do preceito legal. 

195. Observe-se, ainda, que além da cláusula "para 

produzirem efeitos em repartições", a necessidade do registro 

está subordinada a uma outra condição, expressa no caput do 

art. 129: "para surtir efeitos em relação a terceiros". 

196. Para surtir efeitos em relação a terceiros, 

quer dizer, contrario sensu, que, para surtir efeitos entre 

as partes I o contrato não precisa ser levado a registro. 

Depois do que se leu nas razões da acusação, é bom explicar: 

as partes de contrato não são terceiros em relação ao ajuste. 

197. No julgamento da sentença estrangeira n Q • 1313, 

o Supremo Tribunal apreciou a questão. Como se vê pelo 
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relatório do saudoso Ministro Pedro Chaves, a Procuradoria 

Geral da República exigira a transcrição dos documentos que 

instruíram o pedido no Registro de Títulos e Documentos. No 

seu voto, rejeitando a exigência, ponderou o Senhor Ministro 

Pedro Chaves (RTJ, 21/252): 

198. 

"Com atenção à douta Procuradoria, quero focalizar de início a 

questão do registro dos documentos a que me referi no relatório. No 

despacho que proferi nos autos manifestei o meu ponto de vista no 

sentido de que a EXIGÊNCIA SÓ SE JUSTIFICA QUANDO SE 

TRATA DE DOCUMENTQ EXIBIDO PARA PROVAR CONTRA 

TERCEIROS E NÃo EM RELAÇÃO ÀS PRÓPRIAS fARTES. 

Cheguei a essa conclusão, porque se i verdade que o Decreto "li>. 
5.318. apenas modificou o inciso 7 do art. 136 do Decreto número 

4.857, não menos verdadeiro é que pelo princípio estatuído no anigo 

140 do citado Decreto n°. 4.857, a transcrição no Livro B, de títulOs e 

documentos e no livro C. só é exigida para autenticação de data e 

validade contra terceiros. Além disso para se admitir o rigor no 

interpretação do art. 136 do Decreto n°. 4.857, teríamos que fazê-lo 

integralmente excluindo como na hip6tese, os documentos 

portuguêses, porque a lei exige que o documento seja traduzido. " 

Secundou-o o não menos saudoso e eminente 

Ministro Hahnemann Guimarães: 

"Sr. Presidente, nego a homologação. Chamo, porém, a atenção para 

uma preliminar suscitada pel.o eminente Sr. Ministro Relator e com a 

qual estou de acordo. É aquela relativa à desnecessidade de 

transcrição no Registro de Titulos e Documentos, de acordo com o 

decreto n°. 5.857, de 9 de novembro de 1939. Demonstrou o eminente 

Sr. Ministro Relator, muito bem, que esse registro não é necessário, 

embora tenha sido exigido pela Procuradoria Geral da República 

sem fundamento a meu ver, na lei. Estou de acordo com S. Excia. 
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199. 

lei 4.857/39: 

200. 

principalmente nesta pal1e, em que levanta preliminar de muito 

alcance para as decisões do Tribunal. Não é necessária a transcrição 

de documentos apresentados para a homologação da sentença 

estrangeira n.o Registro de Titulos e Documen.tos, REGISTRO OUE 

SÓ É EXIGIDO PARA VALEREM CONTRA TERCEIROS. NÃO 

PERANTE O TRIBUNAL." 

É bom transcrever o texto do art. 136, VII, da 

"Estão sujeitas à transcrição no registro de titulos e documentos para 

valerem 

t~rc~iros: 

contra 

VII - "todos os documentos de procedência estrangeira, 

acompanhados das respectivas traduções, quando têm que produzir 

efeitos em repartições da União, dos Estados e dos Municípios, ou em 

qualquer instância, juizo ou tribunal . ., 

Como, até agora, o contrato só está produzindo 

efeitos entre as partes signatárias, não houve, necessidade 

do registro que, esclareça-se, PODE SER FEITO A QUALQUER 

TEMPO, como se vê do parágrafo único do art. 130 da Lei de 

Registros Públicos, que ressalva apenas o termo inicial da 

produção de efeitos: o dia do registro. 

201. No mesmo diapasão da inepta censura ac~ma 

refutada e com o mesmo desembaraço, afirma-se que a 

legislação brasileira (decreto n Q • 23.258/33, lei 4.131/62) e 

as disposições normativas do Banco Central exigem o registro 
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do ingresso dos recursos oriundos da "Operação Uruguai" 

naquele órgão. 

202. Volta aqui a impressão penosa de que os doutos 

signatários das razões de acusação não leram o processo. 

203. Se tivessem lido o contrato com cuidado, 

verificariam que o dólar americano foi utilizado apenas como 

moeda de conta, isto é, como fator de correção do valor 

emprestado até seu efetivo pagamento. Cinco milhões de 

dólares são apenas o limite ~a linha de crédito aberto. Ao 

creditado rião foram entregues dólares americanos MAS CRUZADOS 

NOVOS E, EM CRUZEIROS SERÁ REEMBOLSADO O EMPR~STIMO. 

204. O art. 1 Q • do dec. lei 857, de 11.9.69 

considera nulos os contratos que estipulem pagamentos em ouro 

ou em moeda estrangeira, ou que por qualquer forma restrinjam 

ou recusem o curso legal do cruzeiro. 

205. EXCLUI, porém, EXPRESSAMENTE DA PROIBIÇÃO os 

"empréstimos e quaisquer outras obrigações CUJO CREDOR OU 

DEVEDOR SEJA PESSOA RESIDENTE E DOMICILIADA NO EXTERIOR", 

exceto os de locação de imóveis situados no Brasil. 

206. Ora, aqui, não apenas o credor do empréstimo 

tem domicílio no exterior, como não há estipulação que 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1851 

restrinja ou recuse o curso legal do cruzeiro, pela boa razão 

de que O PAGAMENTO SERÁ FEITO EM CRUZEIROS. 

207. A obrigatoriedade do registro do contrato no 

Banco Central é outra falácia de quem não leu, com a atenção 

que a gravidade do caso exige, a legislação aplicável. 

208. O parecer anexo do Prof. Alberto Xavier (que 

está nos autos mas não foi notado pela acusação), autoridade 

conspícua na matéria, põe abaixo essa outra artimanha. 

Referindo-se ao registro, mostra ele que a lei 4.131 submete, 

efetivamente, a aprovação prévia e a registro posterior, os 

empréstimos externos. Mas 8 "tais mecanismos administrativos 

de controle" apenas se aplicam no caso de as operações de 

crédito serem efetuadas em moeda estrangeira, como resulta 

não s6 do espírito e do sistema da lei n R • 4.131/62, no seu 

conjunto, como da expressa definição de capitais estrangeiros 

como "recursos monetários e financeiros introduzidos no Pais· 

(art. 11;2.), da previsão do seu registro "na moeda do pais de 

origem" (art 4 12 .) e ainda de os controles respeitarem às 

"transferências" ou "remessas", conceitos estes que envolvem, 

por definição, uma operação de câmbio." 

209. E, em seguida: 

"Que o con.trole do Banco Cen.tral apenas se exerce sobre operações 

em moeda estrangeira decorre ainda da própria Consolidação das 
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210. 

Normas Cambiais esclarecer expressamente que acham-se 

subordinados à prévia autorização do Banco Central do Brasil os 

fechamentos de câmbio relativo a ingresso de divisas sob a forma de 

empréstimos de que trata a Lei n°. 4131 de 3.9.62 (item 18.2), 

estabelecendo genericamente o item 18.2.2 que deve ser sempre 

precedida de manifestação favorável do Banco Central do Brasil, 

ressalvados os casos previstos em legislação específica, a assunção 

de compromissos por pessoas físicas ou jurídicas, residentes, 

domiciliados ou com sede no País, de que possam resultar 

solicitações de transferência cambial para o exterior. Donde se 

segue, a contrario sensu, que uma operação de crédito em moeda 

nacional, por não poder envolver solicitação de transferência 

cambial para o exterior, independe de autorização do Banco 

Central. " 

E, mais adiante: 

"Aliás, a livre entrada de cruzeiros fU) País i expressamentt 

.reconhecida pelo Banco Central do Brasil, dispondo o ComuniCado 

DECAM 191 que "os cheques e outros documentos de natureza 

financeira expressos em cruzeiros e recebidos do exterior em 

cobrança somente podem ser acolhidos para resgate em moeda 

nacional, vedada sua conversão em moeda estrangeira." 

Significa isto que estão expressamente subtraídas ao âmbito de 

aplicação das normas brasileiras de controle de cambios as 

operações tendo por objeto moeda nacional, inobstante uma das 

panes ser residente no Brasil. Tais operações - para usar a expressão 

da próplia lei - "independem de autorização do Banco Central do 

Brasil. " 

211. Explica ele em outra passagem que as restrições 

de um país à livre entrada e saída de sua própria moeda só se 

justificam quando esta moeda é conversível, "pois a sua 
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detenção por não residentes representa, automaticamente, uma 

exigibilidade que afeta as reservas cambiais". No caso do 

Brasil esta regra não tem aplicação, mostra o ilustre 

especialista: 

212. 

"Ao invés, no caso de moeda inconversível - como o cruzeiro - é 

absolutamente irrelevante, do ponto de vista destas resen'as, que ela 

seja detida por residentes no país ou no exterior, pois neste caso 

nenhuma obrigação existe para as autoridades monetárias de vender 

divisas contra a sua apresentação por não residentes. Nada, pois, de 

mais lógico que o Banco Central do Brasil, enquanto guardião das 

reservas cambiais do país, não tenha qualquer inteiferência em 

operações que as não possam afetar. " 

t arrasadora, também, a demonstração de que a 

operação contestada não caracteriza uma operação de c&mbio 

ilegítima. 

2130 o deco 23.258, de 1933, contempla três 

modalidades de operações ilegítimas de c&mbio: as efetuadas 

no Brasil por instituição não autorizada; a compensação 

privada de câmbio, e o pagamento em moeda brasileira, no 

Brasil, por conta e ordem de domiciliados no exterior, 

estrangeiros ou brasileiros. 

214 o No caso, não há, evidentemente, operação de 

câmbio, que se define como a compra e venda de moeda 

estrangeira. Aqui tanto o fornecimento de dinheiro ao 

mutuário como o reembolso do empréstimo são estipulados em 

moeda brasileira. 
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215. 

216. 

Passa-se a palavra ao Prof. Alberto Xavier: 

"Também não pode configurar-se a operação em causa como 

compensação privada de câmbio, pois esta pressupõe a extinção 

recíproca de créditos expressos em nwedas diferentes, de que sejam 

titul.ares um residente a um não residente. Ora, no" caso concreto, não 

só não há créditos e débitos reciprocos - mas um só crédito (do 

creditante) e um só débito (do tomador) - conw não há expressão em 

moedas diferentes, sendo a operação libel.ada exclusivamente em 

moeda nacional. 

Enfim, também não ocorre a terceira modalidade de operação de 

câmbio ilegítima consistente no pagamento em nweda brasileira por 

entidades domiciliadas no país por coma e ordem de- terceiros, 

brasileiros ou estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior. 

Com efeito, TUl abertura de crédito em causa quem efetua a entrega 

dos recursos não é um domiciliado no Brasil, mas O credor residente 

no exterior, que aliás atua em nome próprio e MO por conta e ordem 

de tera/ros. " 

Não se justificam, pois, as ferozes diatribes 

lançadas contra a "Operação Uruguai." 

217. Sentindo, talvez, a fraqueza dessa linha de 

argumentação, procur:a-se desacreditá-la pela desmoralização 

dos Srs. Ricardo Forcella, diretor da Alfa Trading, e do Sr. 

Najum Turner. 

218. As suspeitas lançadas contra esses dois 

participantes de negócio são de uma leviandade que causa 

espanto. Ambos são apontados como personagens do "milieu", do 

"bas fond" do mundo dos negócios, SEM QUALQUER PROVA. 
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219. Pois O Sr. Ricardo Forcella, é um corretor 

conceituado, diretor várias vezes da Bolsa de Valores de 

Montevidéo e seu representante na Federação Ibero-Americana 

de Bolsas de Valores (doc. anexo e does. de pgs. 1236 e 

segs) . 

220. o Sr. Najum Turner é chamado de "doleiro" mas 

não se aponta qualquer operação irregular que ele tenha 

realizado, comprando ou vendendo dólares. O que é certo é ser 

ele, até hoje, corretor acredi tado ~a Bolsa Mercantil e de 
\ 
\ 

Futuros e o maior especulador em ouro\do Brasil, o que é uma 

atividade legitima. t verdade que um empregado seu está sendo 

investigado (ao que se sabe não foi ainda denunci~do) por ter 

sido surpreendido com ouro, em território nacional e 

supostamente a caminho do Uruguai. Mas contra o próprio Sr. 

Turner nada, ao que se tem noticia, foi apurado, ou a 

vigilante imprensa brasileira já teria noticiado. 

221. Outra gritante evidência da ligeireza com que 

os acusadores passaram os olhos pelo processo, na ânsia de 

apresentar suas alegações em ritmo de marcha forçada, é a 

suposta contradição que apontaram entre as declarações do dr. 

Cláudio Vieira e as prestadas pelos fi aval.istas· Paulo Otávio e 

Luiz Estevão" (pgs. 1636). 

222. Alude a acusação que Cláudio Vieira negou "que 

tenha trazido o contrato para assinatura dos avalistas Paulo 
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Otávio e Luiz Estevão", tendo estes o contestado na Comissão 

Especial. 

223. Ora, inexiste qualquer contradição, salvo na 

imaginação de quem tresleu os depoimentos prestados perante a 

Comissão Especial. 

224. Em verdade, ClAudio afirma que levou A 

~rQmiss6ria, e não o contrato, para os avalistas Paulo OtAvio 

e Luiz Estevão assinarem. E estes ratificam que assinaram a 

~omiss6ria, e não o contrato, confirmando que fora Cláudio 

que lhes levara o titulo para assinar. Jamais Paulo OtAvio e 

Luiz Estevão contestaram as declarações de Cláudio Vieira, 

havendo plena harmonia entre todos os depoimentos, inobstante 

as tentativas da acusação de provocar, através de suas 

perguntas, um desencontro entre as informações trazidas por 

estes depoentes, que corroboraram a existência da "Operação 

Uruguai" . 

225. Aliás, diga-se de passagem, que não haveria 

qualquer necessidade de "montar-se" a referida Operação, como 

os acusadores sustentam, em certas passagens de seu 

arrazoado, ao insinuar que o contrato e a promissória teriam 

sido confeccionados, efetivamente, em 1992, e antedatados 

para 1989, com o intuito de gerar recursos, visando explicar 

a origem dos depósitos realizados nas contas de Ana Acioli e 

outros. 
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226. Ora, independentemente da "Operação Uruguai ~ I 

os recursos da campanha, cuja utilização não constitui crime 

eleitoral algum, seriam mais do que suficientes para 

justificar os aludidos depósitos, e a irregularidade que tal 

uso pudesse traduzir, não justificaria a decretação do 

impeacbment presidencial, salvo se ingressassemos no terreno 

da hipocrisia, três vezes mencionadas no relat6rio da CPI. 

227. Assim, se tantas pessoas confirmam a existência 

da "Operação Uruguai", entre elas os dois respeitáveis 

avalistas que foram ouvidos sob compromisso formal de dizer a 

verdade perante a Comissão Especial, submetendo-se ao crivo 

de diversas indagações, - isto significa que o contrato e a 

promissória são reais, e foram, em verdade, firmados no ano 

de 1989. 

228. O parecer do perito Antonio Carlos Villanova, 

adunado pelos acusadores, é absolutamente inconclusivo, 

limitando-se o expert a lançar motivos de mera suspeita de 

falsidade. AliAs, o próprio técnico reconhece que "o único 

processo que poderia estabelecer tecnicamente a cronologia da 

documentação relativa à Operação Uruguai ( ... ) seria o exame 

da datagem das tintas utilizadas nos lançamentos manuscritos 

e assinaturas da documentação respectiva" (p. 1683) 

229. Procuram os acusadores, também, se valer das 

declarações da secretária Sandra Fernêndles de Oli-"rei]ca 
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violou seus deveres ético-profissionais, e revelou segredos 

da intimidade do escritório onde trabalhava, embora não 

trazendo informações que permitissem concluir que o contrato 

de abertura de crédito, firmado entre o Dr. Cláudio Vieira e 

a empresa uruguaia Alfa Trading, fora elaborado no Brasil, em 

1992. 

230. A única referência indiciâria oferecida pela 

infiel secretâria prende-se ao detalhe dos itens e subi tens 

"grafados em algarismos romanos, entre aspas, entre 

parênteses, e em algarismos romanos minúsculos" (pg. 1290). 

Conjecturou Sandra que este tipo de numeração representasse 

uma característica peculiar do escritório em que prestava 

serviço, tendo seu patrão dr. Arsênio adotado tal estilo de 

numerar, que era usual dos drs. Valdo e Sidney (idem). Dai 

pretendeu insinuar que o contrato houvera sido confeccionado 

num escritório de advogados brasileiros. 

231. Ora, para quem possui um relacionamento mínimo 

com empresas internacionais, bem sabe que o uso da numeração 

em algarismos romanos minúsculos é muito comum. À guisa de 

exemplo, oferecemos para juntada as cópias xerox em anexo, de 

livros norte-americanos, em que este tipo de numeração é 

utilizada. 

232. Por fim, resta o problema dos cruzados novos, 

que tanto impressionou os acusadores e seu perito Villanova: 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11 - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1859 

233. 

"Outro elemento que merece consideração é indicado pelo erro M 

mecanografagem aCi11U1 referida (uso do símbolo errado "NCrz$", ao 

invés de "NCz$"), não pelo en'o em si mesmo, mas pelo fato do (sic) 

Contrato fazer referência expressa à nova unidade monetária 

nacional, o "Cruzodo Novo", NCz$, em um documento que estaria 

sendo lavrado, ou ultimado, em Montevidéo, em 16 de janeiro de 

1989, quando foi assinado por Ricardo Forcella, pois este foi o dia 

em que o Diário Oficial publicou a Medida Provisória 1ft>. 32, que 

instituiu o novo padrão monetário." 

S6 um absoluto desconhecimento da not~vel 

interação existente entre os principais mercados financeiros 

do Brasil e o de Montevidéo, poderia justificar a estranheza 

manifestada pelo perito. As instituições e os operadores 

uruguaios, com uma multiplidade de neg6cios com os congêneres 

brasileiros, sempre acompanhavam com cuidadosa atenção o 

andamento do nosso mercado financeiro, e as alterações da 

politica econômica. 

234. Notadamente em 1989, era comum a tomada de 

empréstimos no Uruguai, seguida da imediata conversão dos 

valores em moeda brasileira, o que significava uma diferença 

de câmbio superior a 100%, considerando a cotação oficial do 

d6lar no mercado interno brasileiro. t notório que, naquela 

época, vários viajantes trocavam por cruzados no Uruguai - e 

isto era perfeitamente legitimo os dólares de viagem 

adquiridos no Brasil. 
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235. Aliás, somente agora, no dia 7 de outubro do 

corrente ano, através da Circular n 2 • 2.242 do Banco Central, 

é que se pretendeu tornar obrigatório o uso da via bancária 

para "as transferências internacionais de recursos .. 

cruzeiros" (art. 2"., I), sendo que "as transferências em 

cruzeiro, de valor igualou inferior ao equivalente a US$ 

10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos), somente podem 

ser efetuadas por ordem de pagamento, cheque administrativo, 

nominativo, não endossável, ou documento de crédito" (art. 

236. Mas, voltemos à questão dos cruzados novos. 

237. Desde o dia 14 de janeiro de 1989 (sábado), os 

meios financeiros uruguaios já estavam atentos para as 

mudanças na política econômica brasileira, que iriam se 

oficializar no dia 16 (segunda-feira). 

238. Assim, a edição do dia 14 de janeiro do jornal 

"El Mundo" já prenunciava o lançamento do "Plan de Verano" 

(doc. anexo), sendo que "El Pais fi, da mesma data, melhor 

informado, antecipava: 

"se sabe oficialmente que e/ "Pl.an Verano" incluye l.a creación de 

una nueva moneda - el "Novo Cruzado - que quitará tres ceros a la 

que circul.a, 000 " 
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239. Isto, sublinhe-se, publicado em 14 de janeiro 

(sábado), dois dias antes do Diário Oficial brasileiro de 16 

(segunda-feira). 

240 .. Jâ no dia 15 de janeiro (domingo) o "Plan de 

Verano", com a "creaci6n de la moneda nuevo cruzadQ, con el 

corte de tres ceros del actual cruzado" ("El Mundo, pago 4 g 

"El Dia ti, chamada na 1&. página), não representava mais 

qualquer novidade para a imprensa uruguaia, que no dia 16 11 

simultaneamente com nosso Diário Oficial, confirmava a 

reforma monetária decretada pelo Governo Sarney ("El Pais" 

noticia na la. página e "El Mundo" na pago 2). 

241. Assim não é de causar qualquer espanto que o 

Sr. Ricardo Forcella, dirigente da Bolsa de Valores do 

Uruguai, estivesse, já no dia 16 de janeiro, usando em seus 

contratos o padrão cruzado novo. Seu único e natural 

equivoco, que somente reforça a autenticidade do documento, 

foi lançar o simbolo "NCrz$", ao invés do correto "NCz$", que 

talvez ainda não conhecesse. t curial que se o contrato 

tivesse sido elaborado agora, em 1992, o equivoco 

possivelmente não houvesse ocorrido ... 

242. Ficam, assim, respondidos os questionamentos 

sobre a "Operação Uruguai": - ela existiu, concretizou-se em 

1989, e não constituiu qualquer violação à lei, que possa 
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justificar a decretação do impeachment de um Presidente que 

veio a ser empossado cerca de um ano depois. 

os SUPOSTOS ILíCITOS FISCAIS 

243. Nas manchetes jornalísticas ribombou a frase, 

de puro efeito, extraída das alegações dos acusadores: o 

denunciado "violou conscientemente oito textos do Código 

Eleito~al, dez artigos da legislação tributária, ~ 

disposições da Lei dos Registros Públicos" (pg. 1633). 

244. Quanto 

Registros Públicos, 

às 

já 

imaginárias 

desnudamos 

violações 

a falácia 

da Lei de 

acusatória, 

evidenciando que os contratos não carecem de registro, salvo 

para "surtir efeitos em relação a terceiros" (art. 129 da Lei 

de Registros Públicos, cit.). Neste tema, a única violação 

foi à inteligência alheia, perpetrada pelos libelistas. 

245. No tocante aos textos do Código Eleitoral, a 

matéria será abordada mais adiante. 

246. Já no concernente aos artigos da 

legislação tributária", novamente a acusação, abusando do 

curso fácil que suas tiradas, mesmo aquelas mais 

insubsistentes, têm logrado, distorceu mais uma vez, a 

realidade. 
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247. Em primeiro lugar, a prÓpria exi.stência dos 

pretensos illcitos tributé,rios dependeria,. do re.conhecimen:to 

da veracidade da Operação Uruguai. ,Se esta foi uma impostura, 
, , 

como assevera a acusação quando lhe parece conveniente, as 

lesões ao Fisco não teriam se consumado, eis que não haveria 

nada o que declarar, nem o glle _ .qui tar, junto à Fazenda I com 

base em fatos geradores - a Operação Uru~ai e a ~quisição de 

ouro ~ que não teriam existido. 

2.48. ' Ademais, das . dez·, violações à. legislação 

tributária, somente seis vieram' a ser af·loràda-s' -nas 

alegações, havendo uma delas se embasado em transcrição 

incompleta de um artigo do Regulamento do Imposto de Renda. O 

relevante, porém, como passaremos- 'demonstrar, é·que a ·quase 

totalidade dos supostos ilicitos' tr·ibutários não 'Poderia ser 

imputada ao denunciado. 

249. Os ilicitos fisca:is agora atribuídos ao 

denunciado estão anunciados como infringências conscientes a 

dez artigos da legislação tributária. No"curso da exposição, 

entretanto, não vêm especificados esses -dez artigos, nem o 

texto permite vislumbrar, por dedução, quais seriam eles. 

250. Desta maneira, o exame da questão tributária, 

pela defesa, ficará adstrito aos supostos ilícitos 

efetivamente mencionados sob esse título, e aos dispositivos 

legais invocados pela acusação. 
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251. Examinemos, então, cada uma dessas acusações, 

relembrando, antes, que praticamente todas têm por 

pressuposto 'a veracidade da "Operação Uruguai" e a geração de 

efeitos seus no Brasil. 

252. 

r) A falt.a de inclusão, na declaração de bens do denunciado, da 

disponibilidade dos recursos oriundos da "Operação Uruguai" 

Já ficou, exaustivamente, esclarecido que o 

denunciado não firmou contrato de empréstimo no Uruguai, nem 

adquiriu ou vendeu ouro, de sorte que não estava obrigado a 

declarar a disponibilidade dos recursos ou a propriedade do 

metal ou qualquer aplicação financeira a ele relativa. 

253. Ao tomar por pressuposto a veracidade da 

"Operação Uruguai", é forçoso admiti-la em seus precisos 

termos, refletidos em documentação idônea : trata-se de 

empréstimo obtido pelo Dr. Cláudio Vieira, em janeiro de 

1989, operação perfeitamente licita, posto que não vedada por 

lei. Os recursos levantados nessa linha de crédito foram 

convertidos em moeda nacional, ainda no Uruguai, na forma do 

que a legislação local admite, e foram internados no Brasil, 

em cruzados novos, sem afronta a qualquer dispositivo legal. 

A seguir, o mesmo Dr. Cláudio Vieira fez a inversão desse 

capital em aplicação financeira, adquirindo ouro, sem que 

ilícito algum se possa nisso vislumbrar. 
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254. Ao que parece, todo o raciocinio acusatório tem 

lastro na afirmação do Dr. Cl'âudio Vieira, no sentido .de que 

contratou o empréstimo no exterior "a mando do então 

governador", sendo a finalidade do empréstimo o atendimento 

de despesas de campanha e de gastos pessoais do presidente e 

sua família. A acusação alega que,a cont~atação do empréstimo 

decorreu de uma "escolha pessoal do Denunciado, sendo de sua 

responsabilidade direta, com todas as suas conseqüências 

juridicas" (fls.1654).Invoca 'para tanto o item 117 da 

defes'a, quando lã não se encontra' essa declaração ~ 'O que se 

diz lá é que um grupo de amigos estava decidido a 'colaborar, 

buscando-se alternativas que não comprometessem o candidato 

com grupos econômicos de 'atuação interna no Pais~ 

255. A deturpação das assertivas da defesa'" é 

-evidente. Basta evocar o seu item 158, onde está claramente 

apontada a condição do Dr.Cláudio Vieira como efetivo 

devedor, sujeito à cobrança pelo emprestador. 

256. Ora, não se pode tão facilmente alterar a 

identidade do tomador do empréstimo, nem poderia, por outro 

lado, ser oposta ao Fisco urna convenção entre particulares, 

no caso o denunciado e o Dr. Cláudio Vieira (artigo 123 do 

C. T. N. ). O empréstimo - reitere-se - foi tomado pelo Dr. 

Cl'udio Vieira, e o denunciado assumiu a qualidade de 

avalista, de sorte que é improcedente, em relação ao Fisco, a 
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afirmação de que o Denunciado tem "respoDsabilidade direta 

pela dívida ou pela contratação, co. todas as suas 

conseqüências jurídicas". 

257. Frise-se, pois~ com a devida ênfase: 

absolutamente não competiria ao primeiro avalista arrolar em 

suas declarações de bens a disponibilidade de recursos 

correspondentes ao crédito obtido por terceiros ou a suas 

aplicações. Tal inclusão seria não só descabida, mas 

insubsistente em face da legislação fiscal. 

258. Em resumo, a primeira acusação, no campo 

tributário, diz respeito à não inclusão na declaração de bens 

do defendente dos recursos correspondentes ao empréstimo 

obtido no Uruguai pelo 'Dr. Cláudio Vieira, em seu próprio 

nome, e das aplicações financeiras que com eles realizou, 

quando, como se viu, essa inclusão não era devida nem 

admissível. 

259. Vale observar que, mesmo no que concerne ao 

efetivo tomador do empréstimo, e aplicador, nenhuma 

relevância tem, para fins tributários, a presença ou não 

daquelas informações, na sua declaração de bens, eis que os 

recursos refletem divida, e, portanto,' as aplicações nio 

configuram acréscimos patrimoniais. O t6~ico tem carAter 

eminentemente formal, e a legislação tributAria nem fixa pena 
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especifica para eventual infringência dessa norma, nessas 

circunstâncias. 

260. 

2D) "não houve a dedaração de dfvidas e ônus reais, nem Q 

comprovação da origem dos recursos pela pessoa fisica". 

Esta segunda acusação articula-se com 

primeira, tanto no fundamento equivocado, quanto no conteúdo 

eminentemente formal. Assim, igualmente, reflete erro quanto 

à pessoa : cabe ao tomador do empréstimo declará-lo, no campo 

próprio, da sua declaração, como contrapartida da sua 

declaração da disponibilidade dos recursos assim obtidos. 

Desta forma, consignada a disponibilidade dos recursos na 

declaração de bens, o acréscimo patrimonial correspondente é 

compensado com a declaração da dívida que o gerou, no campo 

seguinte. Tudo porque empréstimo não é rendimento, servindo 

sua apresentação à mera jUstificação de eventuais acréscimos 

aparentes, caracterizados pela disponibilidade dos recursos e 

seu emprego. 

261. Ora, se o tomador foi o Dr. Cláudio Vieira, de 

nenhuma maneira poderia o denunciado incluir essa dívida em 

sua declaração ao Fisco. A mera condição de avalista da 

promissória não enseja - repita-se - a inclusão da dívida 

como própria, na mencionada declaração. 
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2.62. Por outro lado, causá perplexidade a menegAo 

feita a "ônus reais", e !l obrigação de declar~-los. Não 

existem quaisquer ônus reais. Não h~ como justificar essa 

acusação, inteiramente incompatível com o universo dos fatos 

e com o conteúdo do processo. 

263. Não se compreende que, nas alegações finais de 

acusação, em processo de impedimento do Presidente da 

República, se aponte, como uma das base para a perda do 

mandato, a falta de declaração de ônus reais inexistentes, e 

jamais sequer alegados. 

264. 

3D
) "a origem dos recursos e do destino dos dispêndio ou aplicações" 

de've ser sempre declarada; sendo tributável o acréscimo de 

patrimônio da pessoa física quando restar comprovado, como ,no 

presente caso, não corresponder aos rendimentos declarados" (RIR. 

ano 622, único). "Essa obrigação de pagar alcança mesmo os 

rendimentos derivados de atividades iNcitas, ou percebidas com 

infração à lei. " 

Este dispositivo legal (artigo 622, do RIR) 

dirige-se à autoridade fiscal, de sorte que não é possível ao 

contribuinte infringi-lo. O texto regulamentar, em sua 

intei~eza, é o seguinte: 

':4 autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte, nos termos do 

arogo 677, os esclarecimentos que julgar necessários acerca de 

origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicaç&s, 

sempre que as alterações declaradas imponarem em aumento ou 

diminuição de patrimônio li. 
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265. Assim, a norma invocada apenas permit.e l 

autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos 

que julgar necessArios acerca da origem dos recursos e do 

destino dos dispêndios ou aplicações, sempre gue as 

alteraçÕes declaradas importarem emournento ou diminuição de 

patrimônio. Essa regra é reprodução daquela que consta da Lei 

4.069/62, art. 51,S 1 9 , e rege a hipÓtese em que h~ 

declaração de aumento ou diminuição patrimonial não 

compativel com os rendimentos apresentados. 

266. Ora, no caso não houve qualquer alteração 

patrimonial declarada do acusado, que pudesse ensejar o 

recurso a esse dispositivo legal. t um fato simples e 

incontornável. 

267. 

4°) "nem aproveitaria ao denunciado, para fins de cumprimento dtJ 

legislação fiscal, que não ficasse comprovada a existência desse 

empréstimo, porque os rendimentos brutos tributáveis, neles 

compreendidos acréscimos patrimoniais, devem., em qual.quer caso, 

ser apresentados à tributação (Lei 7.713/88, ano 3° r e 4°, e RIR, 

arts. 1° e 2°)". 

O enunciado da acusação contém, implicita, a 

afirmação de que houve acréscimo patrimonial do defendente, e 

isso não foi demonstrado. 

268. Em verdade, encanta-se muito a acusação com as 

obras na "Casa da Dinda", e vem, ao que parece, cobrar do 
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denunciado o acréscimo patrimonial que lhes corresponderia. 

Esquece, entretanto, que a, casa'·'não ,lhe,' pertence.. Assim; ,nem 

o im6vel, nem qualquer acréscimo patrimonial acaso decorrente 

de benfeitoria nele realizada tem lugar na declaração de bens 

ou de'· rendimentos' do denunc iado, mesmo porque não existe 

contrato pelo qual deva,' ele ser' ress·arcido. do, ~valor. des.s.e 

beneficiamento. ,Ele simp,lesmente, .'não ocupa o -pólo, pas~ivo 

nessa relação tributâria' .. 

269. Na realidade" ,o denunciado. é"detentor de apenas 

5% do .imóvel em foco. Desta' maneira, apenas, .. lhe··caberáj, se,: e 

quando for apurado,' qualquer acréscimo 'patrimonial' decorrente 

das obras' executadas na casa" apontar, ,em .sua deélaração,.,s~ 

de seu total, como',benfeitoria que ,majora,o'valor'.do.bem .. '·'·' 

270. Veja-se atentamente: cumpre incluir na 

declaração o valor despendido em obrai mas, incluir apenas o 

valor que a obra tenha efetivamente acrescido ao imóvel,·.e, 

ainda aí, no limite proporcional à ,propriedade do declarante,. 

Assim,exemplific'ativamente, seo jardim de um imóvel estâ em 

mau estado, e deve. ser reparado, a obra não terá' aumentado,·.o 

valor do bem, mas apenas o terá resgatado. Ademais, . pode-se 

dispender em obra so'ma que não produz aumento efeti vo. no 

valor do bem. Ao pretender que o denunciado declarasse o 

acréscimo patrimonial, a acusação esqueceu ainda que a 

·reforma somente se completou no corrente exercício, de sorte 
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que nio havia que apurar o acréscimo e apontA-lo nas 

declarações referentes aos anos-base anteriores. 

271. Ainda nesse tópico, deve-se ver que, se a 

própria acusação admite a suspeita, "esta bem fundada", de 

que terceiros majoravam os custos das obras em proveito 

próprio, como seria possivel pretender que tais valores 

tenham efetivamente acrescido o valor do imóvel? 

272. De mesma forma, nenhum acréscimo patrimonial 

ocorreu na aquisição do veiculo Fiat Elba, uma vez que posto 

em reposição de outro veiculo, sendo ademais certo que os 

recursos dispendidos em sua aquisição haverão que ser 

ressarcidos, integralmente, conforme acordado com o Dr. 

Cláudio Vieira, por ocasião do pagamento do empréstimo obtido 

por este no exterior. 

273. Também no que concerne ao imóvel situado em 

Maceió, na verdade já foi exaustivamente esclarecido que os 

gastos nas obras realizadas não confi~ram acréscimo 

patrimonial, e têm raiz em operação de venda de outro imóvel 

do defendente, realizada em 1983, seis anos antes de iniciada 

a campanha presidencial. 

5°)"0 imposto sobre ativos financeiros instituído em caráter 

transitório pelas MP 160 e 171190, depois convenidas na úi 

8.033190, a título de IOF, MO foi pago". 
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274. Aqui tem-se, novamente, a injustificável 

confusão quanto à pessoa, e o reconhecimento da veracidade da 

Operação Uruguai. O denunciado não possuia nem era 

proprietário de ouro na ocasião, razão simples mas 

definitiva - porque não devia pagar o tributo questionado. 

275. Repita-se, incansavelmente: o empréstimo foi 

contraido pelo Dr. Cláudio Vieira, e o ouro foi por ele 

adquirido com os recursos assim obtidos. 

276. Ademais, e como se sabe, o metal ficou 

depositado, como é usual nas aplicações financeiras em ouro, 

sendo certo que o adquirente-depositante teve o cuidado de 

prever a hipótese, e determinar o recolhimento, pelo 

depositá.rio, de todo e qualquer tributo que sobre ele .viesse 

a incidir (a compra do ouro precedeu ao advento da Lei 

8.033). Com que base vem-se agora alegar que não ocorreu esse 

recolhimento tributário? Acaso foi a questão apurada? Se 

qualquer apuração foi feita, dela não se teve notica. 

277. Não. Não foi demonstrado, ou sequer alegado, 

até agora, que tal pagamento não foi realizado, de sorte que 

a acusação, posta aqui, e contra o denunciado, que não tem 

vinculação com a aquisição desse ouro, não ostenta qualquer 

razão de ser. A qualidade de avalista, no empréstimo de 
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dinheiro, ~o exterior, não o faz parte na operação em que os 

recursos tomados são objeto de aplicação. 

278. Ademais, o depositário do ouro, Sr. Najum 

Turner, realizou, segundo afirma, o recolhimento do tributo 

sobre todo o ouro, optando, ademais, pelo pagamento 

antecipado, com redução da aliquota, na forma do que a lei 

permitia. Sendo tal verdadeiro, a acusação aqui, ademais de 

cobrar o pagamento a quem não o devia, porque nem estava 

juridicamente vinculado ao ouro, exige o que já foi pago. 

279. 

60
) "não houve prova de quitação fiscal de operações realiwdas com 

ouro, como determinado pela lei n.0 7.713/88, art. 40, e pelas leis 

7.799/89, 8.014/90, 8.134/90 e Instruções Normativas SRF 18/91 e 

64/91, assim como não há prova de pagamemo de tributos na 

alienação desse ouro, como determina a Lei 7.713/88, art. 30, 30." 

Neste particular, incorre no mesmo erro de ver 

no denunciado a figura do contribuinte pelas receitas 

financeiras ou pelos ganhos de capital eventualmente 

auferidos, relativamente a operações realizadas com o ouro. 

280. Repita-se, ainda uma vez: o denunciado, à luz 

da legislação tributária, não realizou qualquer operação com 

ouro, razão porque nenhuma dessas incidências o coloca no 

polo passivo da relação tributária. 
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281. A acusação cita aos borbotões, aleatoriamente e 

sem coerência, normas relativas a receitas financeiras, a 

ganhos de capital, a correção monetaria, tudo em seqüência 

quase infindável, sem qualquer conexão com os fatos tratados. 

O Presidente não efetuou qualquer operação em Bolsas, ou 

entidades assemelhadas; como, então, dizer que não foi feita 

prova de quitação fiscal da obrigação de que trata o art. 40 

da Lei n Q 7713/89 , pertinente exclusivamente a essa 

hipótese? Como, na mesma frase, cobrar a prova de pagamento 

de tributo previsto no art. 3Q , S 3 Q , da Lei 7.713/88 sobre 

eventual ganho de capital na alienação de ouro que o 

Presidente não realizou? Ou bem se trata de receita 

financeira, ou bem de ganho de capital (ainda assim de 

terceiro) . É 

cumulativamente. 

impossível 

Porque 

as duas situações coexistirem 

citar genericamente, por 

descumpridas, as Leis 7.799/89, 8.014/90 e 8.134/90, sem 

qualquer identificação do ato ou da omissão supostamente 

infracionária, e , assim, impossibilitando a defesa eficiente? 

282. Na atabalhoada invocação de leis tributárias, e 

no afã de engrossar o número de supostas infrações, os 

acusadores, na verdade, lançaram a suspeita de falta de 

recolhimento de tributo I na operação com o ouro realizada 

pelo Dr. Cláudio Vieira I através do agente credenciado. Mas 

absolutamente não se evidenciou sequer que aquelas operações 

geraram obrigação de pagá-lo. Com efeito, a acusação cita o 
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artigo 40 da Lei 7.713/89, que rege a tributaçio sobt'etais 

negócios, e que estipula a apuraçio do resultado pela 

correção diAria do preço de compra e seu confronto com o 

preço da venda final. Somente se e quando positivo o 

resultado, inclusive com compensação de eventuais prejuízos 

anteriores, há incidência tributária, e, portanto, pode-se 

falar em quitação de tributos. Veja-se que, em todos os fatos 

apurados, não se constata quaisquer evidência de ganhos nesse 

confronto, de sorte que não se tem prova, sequer da efetiva 

configuração da falta apontada, mesmo assim não pertinente ao 

denunciado. 

283. Desfeito, assim, o castelo de areia montado em 

torno dos supostos ilícitos fiscais, resta examinar o 

problema das pretensas violações a "oito textos do Código 

Eleitoral". 

MO CAMPO DA HIPOCRISIA: OS ILíCITOS ELEITORAIS 

284. Em seu retatório, no item I, do Capítulo X, 

quando trata do "Financiamento das Campanhas Eleitorais" 

(pgs. 331 e seqs.), o Relatório da CPI usa, por três vezes, a 
palavra hipocrisia: 
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285. 

" ... como poderia ser aperfeiçoada essa legislação são questões às 

quais não nos podemos funar, sob pena de permanecermos no 1Úvel 

hjpocrisia" (p. 331); 

"0 hiato entre a necessidade de gastos e o montante arrecadado 

legalmente dá a medida da hiPocrisja. tida por quase todos como 

necessária, e assim as campanhas eleitorais fazem-se sabida e 

assumidamente ao arrepio da lei" (p. 332); 

"abandonemos a hipocrisia, MO contudo para permitir o domínio 

indiscriminado do poder econômico" (p. 349). 

A acusação, entretanto, fazendo ouvido mouco à 

recomendação do Relatório da CPI, ao invés de abandonar, se 

apega à hipocrisia, e quer aparentar que a candidatura do 

denunciado foi a única, na história brasileira, e na eleição 

de 1989, para qual as contribuições fluiram, sem antes 

transitar pelas finanças partidárias. 

286. Sempre obcecada em atribuir ao denunciado a 

fruição de vantagens indevidas, provindas do tráfico de 

influência de Paulo César, a acusação quiz abstrair as sobras 

de campanha, e optou por fingir acreditar nas declarações 

prestadas pelo mesmo Paulo César - a cuja palavra passou a 

dar credibilidade - quando ele afirmou 

"que MO recebeu nenhum dinheiro, objeto de doação, para ser 

empregado na campanha do então candidato Fernando Collor de 

Mello (p. 1647); 
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287. 

"os recursos que passaram ~la minha mlio, $do aqueles que est60 

declarados (pelo Partido, observação lWssa) 1'10 Tribunal Superior 

Eleitoral" (p. 1650). 

Hais uma vez, a acusação resvala para o terreno 

do absurdo: - ao mesmo tempo em que simula acreditar em Paulo 

César, quando este diz que todas as "ajudas foram prestadas 

diretamente ao partido" CP. 1646), os libelistas sustentam, 

simultaneamente, que o denunciado .infringiu a lei eleitoral, 

por haver recebido "recursos financeiros cuja origem não seja 

mencionada ou esclarecida" (p. 1652). Ou bem Paulo César, 

coordenador financeiro da campanha, proclamou a verdade, ao 

declarar que todos os recursos tramitaram pela contabilidade 

partidária, e assim não estaria conf igurada qualquer 

irregularidade de natureza eleitoral; ou bem, foram violados 

"conscientemente oito textos do Código Eleitoral", em face do 

recebimento de contribuições à margem das finanças 

partidárias. 

288. Sentindo a necessidade técnico-jurídica de 

imputar ao denunciado uma conduta criminosa, os acusadores 

chegaram a afirmar que as apontadas violações da referida lei 

configurariam "oito sucessivos crimes eleitorais" (p. 1665). 

289. l,Juando desenvol veram o tema, no entanto, os 

acusadores não apontaram, mesmo em tese, um único crime 

eleitoral, que pudesse ser atribuído ao candidato. Fernando 
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COl.l.or: O que se lê, na ~ubrica "Fundos Partidârios" (p. 

1651/1653), é uma simples tentativa de, deformando os fatos 

narrados nas alegações preliminares de defesa, procurar 

convencer de que teriam sido praticados atos ilícitos do 

ponto de vista da legislação eleitoral~ mas, repita-se, 

nenhum crime foi apontado, seja do Código Eleitoral, seja do 

Código Penal, seja de qualquer outra lei. 

290. Presumiu-se, erroneamente, que qualquer 

contribuição dirigida ao candidato Fernando Collor deveria, 

necessariamente, destinar-se ao Partido, para ser utilizada e 

aplicada segundo os preceitos das exigentes normas da 

legislação eleitoral, sob pena de sujeitar-se o candidato A 

perda do mandato, como resultaria da aplicação dos textos 

citados da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (arts. 92, 93, 

95 e 102), bem como da Resolução do TSE n 2 • 15.443/98, art. 

8 2 • 

291. Alegando o acusado que os recursos em questão 

constituíam saldos ou sobras financeiras daqueles que foram 

carreados para a campanha, não haveriam de ficar tais 

recursos adstridos às regras jurídicas adequadas à pugna 

eleitoral. De qualquer modo, convém uma ligeira incursão nas 

pertinentes normas da legislação própria, suficiente, por si 

só, para mostrar que os costumes políticos do País estão 

longe da observância dessas regras, que são, como se sabe, 



Novembro de 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II ~ ÓRGÃO JUDICIÁRIO). Quinta-feira 26 1879 ._----_._-------------

diuturnament.e vieladas pela quase generalidade des candidates 

e Partiaes. 

292. Cem e propósite de igualar as opertunidades 

eleiterais de candidates de fertuna desigual, e Códige 

Eleitoral est.à~leceU:,· neart.241, que "toda propaganda eleitoral será 

_ I .,' 

realizada sob a responsabilidade dos Partido~ e por eles paga. imputando-se-lbes solidariedade nos exce~ 

prticados pelos seus candidatos e adeptos". Mais severa ainda é a nerma de S 

2 2 , de art. 93 da Lei Orgânica des Partides Pelítices (Lei 

n Q : :5.·682, de 21/7/71): "nenhum candidato a cargoeJetivo. sob pena de Cassação do 

respectivo registro, poderá efetuar,individu~lmente despesas de caráter eleitoral, inclusive com alistamento. 

arregimeritação,porpagànda e demais atividades definidas pela Justiça Eléitoral, devendo processar todos os 

gastos através dos Partidos ou dos comitês" •. 

293. Entretante,basta presenciar qualquer campanha 

elei teral, netadamente nas grandes cidades de País, para 

perceber que, entre nós, lOS Partides, ceme recDnheceu e 

Relatório da Comissão Mista, gastam além dos limites fixados 

para os seus carididatos e que estes despendem recursos 

próprios na divulgação de seus nomes. Apesar disso, só vem 

aos Tribunais Eleitorais um pequeno número de reclamações, 

impugnações eu recurSDS visando aos mandatos conquistados CDm 

efensa àqueles dispesitivDS da lei eleiteral, quase sempre 

portadores· de simples lamúrias de derrotados nas urnas. É que 

parece haver um generalizadD sentimente de tolerância no meio 

político quante à infringência das exigentes regras da 
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legislação eleitoral, inspirada talvez na mAxima error 

communis facit jus. 

294. No caso do acusado, não houve, durante a 

campanha, rec lamações sérias. Poucas chegaram ao TSE e não 

colheram qualquer êxito, o que mostra que sua campanha se 

desenvolveu nos mesmos moldes dos demais Partidos e 

candidatos. 

295. A esta altura, porém, não existe mais qualquer 

possibilidade jurídica de discutir as pretensas ofensas à lei 

eleitoral. t que o C6digo Eleitoral s6 assegura o recurso 

contra a expedição de diploma no tríduo seguinte à diplomação 

(art. 262), dentre outros motivos, quando se alegar que houve 

interferência do poder econômico (arts. 222 e 237). Mais 

recentemente, a Carta Magna de 1988 veio também admitir que, 

nos quinze dias subseqüentes à diplomação, possa o mandato 

eletivo ser impugnado perante a Justiça Eleitoral, "instruída a ação 

com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude" (art. 14, S S 10 e 11). 

296. Não tendo sido interposto recurso contra a 

expedição do diploma e estando preclusa qualquer ação para 

impugnar o mandato, forçoso é convir que a pretensa violação 

das normas peculiares à campanha eleitoral não pode mais 

determinar qualquer conseqüência prática quanto ao mandato 
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presidencial. Confira-se, por exemplo, o Acórdão n 2 • 1.598, 
proferido pelo TSE na assentada de 19/12/84: 

"Prapaganda eleitoral. Violarão das normas de propaganda· Recurso 

de diplomarão. 
A ViOU1Ção da normas de propaganda eleitoral pode dar lugar a 

recurso contra a expedição do diploma (C. Eleitoral, ano 262, c/c o 

an. 222). Na falta desse recurso, não há, porém, como can.ceU1r o 

diploma expedido em favor do candidato eventualmente responsável 

peU1 referida violação" (Boletim Eleitoral. 4061262). 

291. Noutro caso, que versava também sobre abuso do 

poder econômico denunciado SOmente após o encerramento do 

processo ele i toral, isto é, na derradeira oportunidade de 

recurso, o TSE voltou a afirmar a tese, como se colhe do 

seguinte trecho da ementa do Acórdão n 2 • 1.880, de 20/9/84, 

S.E. 400/18: 

298. 

"(_ .. ). 3. O abuso do poder econômico apurar-se-á no procedimemo 

especial previsto no an. 237 do Código Eleitoral. Na falta de 

apuração regular, não cabe discutir o suposto abuso em recurso de 

diplomação. 

4. Não constituído o comitê interpartidário de inspeção das despesas 

da campanha eleitoral, essa irregularidade, para a qual todos os 

Partidos terão concorrido. não repercute sobre a validade dos 

diplomas conferidos aos candidatos". 

Refletindo ainda a orientação inviariável do 

TSE, leia-se mais este julgado: 

"Competência da Justiça EleiToral. Processo eleitoral. Diplomação 

trânsita em julgado. 

1) Com o trânsito em julgado de diplomação, exaure-se a 
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cOm{Htincia da Justiça Eleitora! para todos os efeitos do processo 

eleitoral. 

299. 

2) A posterior comprovação de abuso de poder econômico pode dar 

lugar à imposição das sanções do art. 237 do C. Eleitoral ou d~ 

sanções penais, mas não implicará, por si mesma, desconstituição do 

diploma ou do mandato do parÚlmentar responsável pelos fatos 

apurados" (AC 7.939, de 11/12/84, B.E. 404/156). 

Em suma, a pretendida vulneração das normas 

eleitorais sobre propaganda partidária e financiamento de 

campanhas eleitorais não interfere com os crimes de 

responsabilidade sub judice. Além disso, tais ilícitos 

eleitorais não constituem ilícitos penais-eleitorais ou meros 

ilícitos penais, tanto que a acusação não apontou um s6 tipo 

penal,que pudesse interessar ao debate. De resto, todos os 

atos em questão ocorreram durante a campanha eleitoral, ou 

seja, antes da investidura do acusado na Presidência da 

República, o que é bastante para não vincular aquelas ações a 

qualquer crime de responsabilidade I o qual s6 poderia ser 

cometido pelo acusado r obviamente, quando no exercício do 

cargo (art. 86, S 4 Q ., da Constituição Federal). 

A IMPUTAÇÃO PRIMITIVA: CRIME DE CORRUPÇÃO 

300. Concluída a análise dos novos fundamentos da 

acusação - Operação Uruguai e o uso dos recursos de campanha 
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, ambos insuficientes para embasar a destituição do 

Presidente da República, cabe retornar ao exame da imputação 

primitiva: - o recebimento de vantagem indevida, resultante 

do trAfico de influência irrogado a Paulo César Farias. 

301. o céU"ro-chefe dos acusadores é a declaração 

atribuída ao sr. Pedro Collor de que o denunciado seria sócio 

de Paulo César, com participação de 70% no produto das 

atividades ilícitas. 

302. Ora, quem se dispuser a ler o longo depoimento 

do sr. Pedro Collor na CPI verificará que em nenhum momento o 

declarante fez aquela assertiva. O que em verdade ocorreu foi 

que o sr. Pedro Collor, respondendo à uma indagação do 

Senador Maurício Corrêa, sobre a suposta sociedade entre o 

denunciado e Paulo César, esclareceu: 

303. 

"ele próprio (Paulo César) é quem declara isso; ele mesmo disse a 

mim, disse ao José Barbosa de Oliveira, amigo nosso, disse ao ex

Governador Moacir Andrade, disse ao Carlos' Mendonça, assessor 

dele, apenas para citar alguns de Alagoas" (p. 43 do depoimento). 

E, logo a seguir, o próprio sr. Pedro Collor 

manifestou sua descrença na bazófia de Paulo César: 

"Ele di::. abenamente, Senador, abenamente, abenamente: é um 

megalômano" (idem). 
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304. Em vArios trechos de suas declarações o sr. 

Pedro Collor reafirma que jamais ouvira do irmão a 

confirmação da existência da suposta sociedade, que seria 

fruto da imaginação de Paulo César, e por este proclamada 

para dizer-se 

305. 

"intimo do poder, ter mais facilidades para extorquir, para 

chantagear, para cometer ilícitos" (p. 28). 

Aliás, é pressuposto do crime de exploração de 

prestígio fazer praça, baforar ou arrotar prestígio junto a 

autoridades, para obter vantagens indevidas (Hungria, 

Comentários, vol. IX, IA. ed., pgs. 424 e segs.). Isto foi 

reconhecido, pelo eminente senador Antonio Mariz, ao formular 

uma pergunta ao sr'. Pedro Collor, por ocasião do depoimento 

ora analisado (pgs. 63/4). 

306. Mas, retornando às declarações do sr. Pedro 

Collor perante a CPI, houve um momento decisivo, quando o 

Relator - seno Amir Lando, indagou de forma peremptória: 

307. 

- "O senhor não tem nenhuma prova, exatamente, algum indício 

dessa rel.ação (de Paulo César com o Presidente, observação 

nossa)?" 

A resposta do depoente: 
"1&1- -" ( 29) - l"Iao, ruJo. p. . 
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308. Assim, sequer a palavra do sr. Pedro Collor 

pode servir de esteio para o reconhecimento da ligaçAo 

espúria insinuada pela acusação. Nunca o sr. Pedro Collor, em 

depoimento, afirmou que o irmão tenha sido sócio de Paulo 

César. 

309. E mais. 

310. Em suas minuciosas declarações na CPI, o sr. 

Pedro Collor admitiu que ocultara do Presidente da República 

as informações que possuía sobre a atividade ilícita de Paulo 

César. 

311. Somente uma vez, numa reunião social, ainda no 

quarto mês de governo, aludiu ao irmão que "achava muito 

perigosa a atuação do sr. Paulo César Farias", mas não chegou 

a colocar que o mesmo estaria extorquindo ou desenvolvendo 

atividades ilícitas à sombra do Governo (pg. 100/1). 

312. Várias vezes o sr. Pedro Collor encontrou-se 

com o irmão e jamais relatou-lhe o tráfico de influência que 

disse saber estar Paulo César desenvolvendo (p. 54/5/6), 

sendo que num almoço, em janeiro do ano em curso, se ateve 

fIem relatar o que estava ocorrendo em rel.ação aos planos do sr. 

Paulo César Farias ao montar o jornal" (em Alagoas, observação 

nossa). 
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313. Assim, através do irmão n!o chegaram ao 

conhecimento do denunciado informações sobre as atividades de 

Paulo César. 

314. E mais, ainda. 

315. o deputado Miro Teixeira fez uma pergunta 

objetiva e direta: 

316. 

"V.Sa. acha que o Presidente desconhece as atividades do sr. Paulo 

César Farias" (p. 46). 

A resposta daquele que é apontado como o mais 

importante acusador neste processo, representa um precioso-

trunfo para a defesa: 

317. 

- "Desconhecer ou conhecer em profundidade, não tenho capacidade 

de avaliar ( ... ) É difícil avaliar ( ... ) Acho que ele (Paulo César) é 

produto inicialmente da sua própria ganância, da sua própria 

intenção, prazer em praticar o ilícito ( ... ) Agora, não acho que o 

Fernando saiba disso ou daquilo! É difícil dizer o que acha!" (idem). 

Mais adiante, indagado pelo Senador Antonio 

Mariz sobre a conduta de Paulo César, ou seja, se este 

"mentia, ou falava· a verdade", quando dizia que tinha 

prestígio "para determinar o resultado de concorrências e de 

negócios", o Sr. Pedro Collor respondeu: 

- "Senador, se ele mentia ou dizia a verdade não tenho capacidade de 

avaliar. O que tenho capacidade de avaliar - e acho que todos apenas 
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318. 

constatamos - i que ele enriqueuu barbaramenu nos úlfimos anos. 

Mediante o que, não posso imaginar, a MO sn que seja ~lo tráfico 

de influência. Se ele dizia a verdade, ou se dizia a verdade ~Io 

metade, ou se não dÔo a verdade i difícil avaliar. Para mim, i 

impossível avaliar" (p. 64). 

Vê-se, assim, que o depoimento que seria mais 

comprometedor em relação ao sr. Fernando Collor de Mello, o 

de seu irmão Pedro, é absolutamente inconclusivo: - Pedro não 

afirma que o Presidente era sócio de Paulo César; ao 

contrário, acredita tratar-se de megalomania do empresário. 

Pedro jamais revelou ao Presidente o conhecimento que tinha 

sobre as atividades ilícitas de Paulo César. Pedro não sabe 

se Paulo César desfrutava, efetivamente, de prestigio, ou se 

apenas baforava prestigio. Por fim, Pedro ignora se o 

Presidente estivesse a par do tráfico de influência 

desenvolvido por Paulo César. 

319. A leitura do depoimento do sr. Pedro Collor, 

que teria todas as condições para conhecer a verdade sobre o 

relacionamento de seu irmão Presidente com Paulo César, 

permite concluir que nos encontramos diante de um episódio 

análogo ao ocorrido recentemente na Espanha, que acabou 

provocando modificações no Código Penal, no sentido de passar 

a ser punido o lobby ilícito, que seria uma espécie de 

tráfico de influência: - alguém, valendo-se de sua relação 

pessoal com uma autoridade, e mesmo sem o conhecimento desta, 
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obtém benefícios econômicos de particulares, para exercer 

influência junto a outros funcionârios (vide art. 404, bis ~, 

do Código Penal Espanhol, de acordo com a Lei Orgânica 9/91). 

320. A circunstância de Paulo César haver 

enriquecido barbaramente, sublinhada pelo sr. Pedro Collor, 

não pode constituir-se em indício contra o Presidente da 

República, na medida em que este jamais recomendou a qualquer 

servidor público que atendesse a solicitações formuladas pelo 

antigo coordenador financeiro da campanha; e nem teve 

conhecimento das atividades que o empresário vinha 

desenvolvendo. 

A PROVA TESTEMUNHAL 

321. Os depoimentos colhidos durante a velocíssima 

instrução do presente processo foram suficientes para 

demonstrar a procedência das assertivas formuladas no 

parágrafo anterior. 

322. Foram ouvidos quatro Ministros de Estado e o 

Presidente do BNDES, sendo todos unânimes em afirmar que 

jamais o Presidente da República fizera-lhes qualquer 
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recomendação que visasse favorecer os eventuais pleitos 

encaminhados por Paulo César. E, também, desconheciam que o 

Chefe do Governo houvesse tido tal procedimento em relação a 

algum outro Ministro, ou servidor público. 

323. Assim, se houve funcionários que, porventura, 

cederam às solicitações de Paulo César, trata-se de atitude 

espontânea, derivada de amizade, engodo, subserviência ou 

corrupção. 

324. o mesmo se diga dos particulares que teriam 

propiciado dádivas a Paulo César. Nenhum deles recebeu, em 

contrapartida, qualquer benef ício governamental, decorrente 

de ato funcional do denunciado. Tudo se passou à margem da 

vontade e do conhecimento do Presidente da República que, em 

pronunciamento marcante, no mês de outubro de 1990, declarou 

para quem quisesse ouvir, que pessoa alguma, parente ou 

amigo, estava autorizado a falar em nome do Chefe de Governo. 

325. Esta manifestação solene, em reunião 

ministerial, ocorreu logo após o pedido de demissão do sr. 

Motta Veiga, na época do "Caso Vasp", sobre o qual, ademais, 

determinou a abertura de inquérito administrativo na 

Petrobrás. A par disto, deixou de integrar a equipe 

governamental o sr. Sérgio Nascimento, Chefe do Gabinete do 
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Ministério da Economia, que seria, segundo o relatório da 

CPl, pessoa das relações de Paulo César (p. 235). 

326. AliAs, uma das diretrizes governamentais foi no 

sentido da denominada desregulamentação, que, além de 

contrariar interesses dos grupos que· lucravam com os cartéis, 

diminuía a presença do Estado, de modo a tornar a atividade 

econômica menos dependente de autorizações burocráticas. Com 

isto, o lobismo em muito se debilitava. 

AINDA A PROVA TESTEMUNHAL 

327. Prosseguindo no exame da prova colhida perante 

essa Comissão, merecem especial destaque as declarações do 

sr. Najum Turner, testemunha arrolada pela acusação. 

328. Ouvido sob o compromisso de dizer a verdade e 

submetido ao crivo de inúmeras perguntas formuladas pelos 

senhores senadores e pelos advogados dos denunciantes, este 

depoente trouxe informações extremamente importantes para o 

esclarecimento dos depósitos efetuados na conta da secretária 

Ana Acioli e de outras pessoas ligadas ao denunciado. 
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329. Cabe recordar que o ar. Najum Turner era o 

depositário do ouro adquirido pelo dr. Cláudio Vieira, e 

atendia às solicitações de resgate por este formuladas. 

330. Ocorre, porém, conforme ficou elucidado nas 

declarações perante essa Comissão, que o ar. Najum Turner 

mantinha, também, relações de negócios com Paulo César, 

havendo entre ambos um permanente relacionamento financeiro, 

com sucessão de créditos e débitos. 

331. Assim, o relator, Senador Antonio Mariz I 

formulou a seguinte pergunta: 

332. 

"V. Sa. disse que tinha nessa época transações também com o sr. 

Paulo César Farias e que, talvez, por compensação, nessas operações 

V. Sa. teria utilizado cheques do sr. PC Farias para atender (J 

requisição de depósitos do sr. Cláudio Vieira?" 

A resposta foi fundamental para o entendimento 

dos fatos, eis que explicou a presença dos cheques emitidos 

por correntistas fantasmas nas contas ora em foco: 

333. 

"É. Eu fa:ia por compensação. Não sei se esses cheques eram do sr. 

Paulo César Farias, ( ... )" (p. 166). 

Mais adiante, o Relator insistiu: 

"0 senhor teve algum contato com a senhora Rose, secretária do 

senhor PC Farias em São Paulo, durante esse processo todo?" 
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334. 

335. 

336. 

337. 

Resposta da testemunha de acusaçAo: 

"Fazia bastante contatos pelo telefone e. às vezes. pessoalmente". (p. 
1J71). 

Outra pergunta: 

"Esse contatos tinham relação com a transação com o sr_ Cláudio 

Vieira?" 

Resposta do sr. Najum Turner: 

"Não especificamente para falar sobre Cláudio Vieira. eu pedia para 

ela me fazer diversos pagamentos quando eu tinha cruzeiros para 

receber dele". 

Não satisfeito o Senador Antonio Mariz buscou 

um esclarecimento mais positivo: 

338. 

339. 

"Isso significa que V. Sa. utilizam-se dos senJiços de holding para 

essas operações de resgate com o sr. Cl.áudio Vieira?" 

E aí veio uma nova resposta relevante: 

"Eu me utilizei de muitos depósitos que eles fizeram para mim nesse 

ripo de operação e tamhém me utilizei de Jorge Luís Conceição e de 

algumas outras pessoas" (p. 1171). 

Esta informação deixa tudo muito claro. Ao 

atender os pedidos de resgate do ouro formulados pelo dr. 

Clãudio Vieira, o sr. Najum Turner utilizava os cheques que 

recebia de Rose, secretária de Paulo César Farias, ou 
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solicitava a ela e a outras pessoas que efetuassem, por ordem 

dele, os dep6sitos nas contas que indicasse. 

340. Esta mecânica explica, por exemplo, li 

diversidade de depositantes na conta de DArio César Barros 

Cavalcante, fato já mencionado nas alegações preliminares (p. 

936). Apareceram como depositantes, todos a pedido do sr. 

Najum Turner, como ele veio agora a elucidar, o referido sr. 

Jorge Luiz Conceição e a EPC, além do fantasma José Carlos 

Bonfim. 

341. o sr. Najum Turner admitiu, ainda, que fazia 

com Paulo César "um tipo de sociedade informal" (p. 1170); 

indagado pela acusação se a "suposta divida de Paulo César 

Farias era paga por Rosinete Melanias (secretária de PC, 

observação nossa) com cheques de fantasmas", reiterou: 

342. 

"Quaruio eu solicitava pagamento sobre operações do memoraruio 

que Cláudio Vieira pedia, eu pedia a Rosinete para fazer certo 

pagamento. Eu não pedia para ela me dizer com que cheques estava 

depositanao nestas contas. " 

A esta altura o Relator interveio: 

"Portanto, V. 5a. não tinha acesso aos instrumentos de depósitos que, 

porventura. ela utilizasse. " 



1894 Quinta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO)Novembro de 1992 

343. 

344. 

E O sr. Najum completou: 

"Não, eu, muito simplesmente, pedia para ela: deposita x cruwdos, 

vou ficar devendo tantos cruzados, ou tenho tantos cruzeiros (l 

receber. Se ela pagava com cheques dessas pessoas, eu não tenho 

conhecimento. Talvez sim, talvez ruio, isso não ... " 

Posteriormente, respondendo a uma nova 

indagação sobre os pedidos à "senhora Rose para liqüidar 

resgates solicitados pelo sr. Cláudio Vieira", a testemunha 

de acusação voltou a afirmar: 

345. 

"Em muitas ocasiões solicitei a ela e ela também me fez muitos 

pagamentos e liqüidações que eu tinha que fazer para o sr. Cláudio 

Vieira" (p. 1189). 

Em suma, após os esclarecimentos prestados pelo 

sr. Najum Turner testemunha de acusação o silogismo 

incriminador perdeu toda consistência. Os depósitos, feitos 

pelas empresas de Paulo César e pelos fantasmas, não tinham 

qualquer vinculação com o tráfico de influência atribuido ao 

antigo coordenador financeiro da campanha presidencial. A 

origem básica dos depósitos e dos pagamentos era a aplicação 

financeira efetuada com os recursos obtidos a partir da 

denominada "Operação Uruguai". 



Novembro ~e 1992DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Quinta-feira 26 1895 

OS VALORES DAIS 

346. Assim, o cotejo entre os ingressos, 

resul tantes da denominada "Operação Uruguai", e o montante 

dos depósitos e pagamentos questionados pela denúncia, 

evidencia a inexistência da relação causal sustentada pela 

acusação, que pretende vincular os mencionados depósitos e 

.pagamentos à atividade de tráfico de influência atribuída a 

Paulo César. 

341. Relembre-se, 

vultosos .apresentados pela 

por 

CPI 

oportuno, 

(p. 292) 

que os números 

estão longe de 

c'orrepónder à realidade. Sobre o tema reportamo-nos aos itens 

161 a 198 das alegações prelimianres. 

348. Porém, em relação às obras efetuadas na "Casa 

da Dinda" cabem novas considerações, em face do denominado 

~Laudo Técnico Analítico" que a acusação apresentou com suas 

alegações (p. 1714 a 1723), pretendendo neutralizar as 

exaustivas perícias que a defesa ofereceu, e que demonstraram 

não ter ultrapassado de cerca de 911 mil dólares, o total do 

custo da reforma, em contraste com os quase 3 milhões de 

dólares, conjecturados pela CPI. 
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349. Quem tivesse a intenção de saber a verdade, e 
. . . . . 

colocasse ~m dúvida os números das contas da .. de.fesa, dev~ria 

nomear um técnico imparcial, para esclarecer matéria de tal 

relevância. 

350. M.as isto .. não .foi. feito,. ,talvez porque 

implicaria retardar o julgamento em apenas mais uma semana. E 

a pressa em concluir o processo, como melancolicamente se 

constata, .parece .ser o objetivo maior, senão o único, dos 

acusadores, que abrem mão de .seus prazos, e. da própria 

Comissão .. 

351. De qualquer forma, a defesa oferece, em anexo, 

uma apreciação técnica do "laudo" da acusação. Lá está 

demonstrada a absoluta 

incriminat6ria, toda 

inconsistência 

ela baseada 

da 

nas 

argumentação 

informações 

suspeitíssimas do sr. José Roberto Nehering' César, da 

Brasil's Garden. 

352. Ressalte-se, ademais, que a Brasil's Garden 

não emitiu faturas· correspondentes às obras realizadas na 

"Casa da Dinda", sendo absolutamente inconcebível que os 11 

milhões e 180 mil dólares, que a empresa e seus sócios 

proprietários teriam recebido em depósitos efetuados por 

Paulo César e "fantasmas" (p. 289), guardem algum vínculo com 

O tem~ objeto do presente processo. 
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353. C impo:i:tante é que uma singela perícia de 

engenharia poderia' elucidar este tema de tal importância. 

CONCLUSÃO: INEXISTE CRIME COMPROVADO 

354. Nos processos por crime de-responsabilidade' o 

ju'lgamehtb é jurídico, embora a' pena aplicada . seja de 

natureza política: - a destituição do cargo e a inabilitação, 

por oito anos, para o exercício da função pública. 

355. ,A experiência histórica do Senado norte~ 

americano demonstra que todos os casos de impeachment fora. 

julgados com base na prova e na lei, e que os acusados 

tiveram em seu favor o principio da presunção de. inocência, 

sendo absolvidos na ausência de provas da certeza da prática 

de crime de responsabilidade, ou comum. 

356. No presente processo, em que a acusação tanto 

falou em falácia, a grande falácia foi formularem uma 

denúncia inicial, baseada na existência de um crime de 

corrupção, e pretenderem, contraditoriamente, que se fizesse 

um julgamento político. Esta artimanha desnuda a fragilidade 

dos acusadores. Não logrando provar o recebimento de 
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vantagens indevidas, alardeadas maciçamente durante vArios 

meses, pedem que se reconheça a existência de. um delito, 

mesmo à mingua de provas convincentes e a isto rotulam, 

eufemisticamente, de julgamento político, quanto em verdade é 

apenas uma iniqüa condenação sem provas. 

357. Em síntese, o que restou provado, acima de 

qualquer dúvida, é que o Presidente Fernando Collor de Mello 

não causou qualquer lesão ao erário, nem se beneficiou de 

dinheiros públicos. 

358. Em relação às atividades espúrias de Paulo 

César Farias, acusado de praticar tráfico de influência, 

nenhuma evidência se trouxe de que o Presidente Fernando 

Collor de Mello tenha se beneficiado com os ilícitos. Sequer 

o mais implacável depoente - sr. Pedro Collor - ousou afirmar 

que o irmão soubesse das atividades espúrias,. apuradas na 

CPI. A leitura das declarações deste protagonista de um 

deplorável drama familiar permite concluir que Paulo César 

explorava, junto a terceiros, o prestígio que todos supunham 

que possuísse, dado à sua condição de antigo coordenador da 

campanha presidencial. 

359. Em todos os casos de exploração de prestígio, 

há sempre uma fumaça que é vendida pelo agente, a ponto de o 

antigo direi to romano denominar o crime de "vendi tio fumi 
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(atribuido a fum.y,s o sentido metafórico da jact&ncia, de 

inculcação de prestigio ou de promessa vã) Hungria, 

"Comentários", ob. cito p. 424. 

360. Tanto Paulo César não desfrutava de prestigio 

real junto ao Presidente da República, que nenhuma das 

empresas ou pessoas apontadas como vitimas do tráfico de 

influência logrou algum autêntico beneficio decorrente de ato 

de autoridades governamentais. Ao revés: jamais foram 

instaurados tantos processos por abuso de poder econômico 

quanto nos dois últimos anos, inclusive contra empresas que 

figuram no rol das doadoras de vantangens a Paulo César. 

361. Por exemplo, as indústrias do setor de cimento, 

entre elas as do grupo Votorantim, cujo honrado presidente 

determinou uma transferência superior a 200 mil dólares em 

favor de uma empresa de Paulo César, foram, posteriormente, 

alvo de sindicâncias promovidas pela SUNAB, que resultaram em 

processos instaurados pela Secretaria Nacional de Direito 

Econômico, para remessa ao Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). 

362. Assim, inexiste qualquer relação entre a 

traficância de Paulo César e os dep6sitos e pagamentos 

questionados neste processo e que eram efetuados - repita-se, 

até que alguém ouça - desde a campanha eleitoral e durante a 
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transiçAo de governo, antes da posse, ocorrida em 15 de março 

de 1990, quando não seria possível falar-se em tráfico de 

influência ou corrupção. 

363. Destarte, não.bá a'menor razão para invocar-se a 

Lei n Q • 8.429, que define'os atos 'caracterizadores de 

improbidade administrativa. Inexistiu obtenção de vantagem 

patrimonial indevida em razão do exercício do cargo; e não 

houve recebimento de dinheiro ou bem '0 a titulo de comissão, 

percentagem, gratificação ou presente". 

364. A prova colhida no processo leva. a admitir ,que 

os recursos de campanha, ela, e 
1 J .: < , 

o 

resul tado das apli~ações do empréstimo obt.i,dp, no Urugua,i 

foram a fonte real dos depósitos e pagamentos .. 

365., Em face disto, num zigue-zaguea:r: "·de morcego, a 

acusação passou a considerar ·.crime. de respcnsabilidade,',às 

pr~tensas irregularidades refeFentes 'às finanças de 

campanhas, e à suposta ilegitimidade da '''Operàçã.o Uru.guai". 

366~ 
. '. 

Ora, estes dois novos fundamentos, que serviriam 

de pretexto para o impeachment, não podem, evidentemente, 

fundamentar a destituição de um Presidente da República, 

democraticamente eleito. 
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367. Sobre o problema da utilização dos recursos de 

campanha, j6 ficou demonstrado que o fato sequer configura 

crime eleitoral. Ademais, relembre-se mais uma vez: 

368. 

"0 Presidente da República, na vigência de seu mandato, não poth 

ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das junções" 

(art. 86, § 4°. da Constituição Federal). 

Quanto à "Operação Uruguai" o mesmo ocorre: não 

consubstancia delito algum e não se vincula ao exercicio das 

funções presidenciais. 

369. Assim, os novos fatos atribuidos ao denunciado 

não encontram tipicidade nos arts. 8 2 ., 7, e 9 2 ., 7, da Lei 

1.079/50, onde estão definidos os crimes de 

responsabilidade. 

370. Em relação ao art. 8 2 ., 7 - "permitir de forma 

expressa ou tácita, a infração da lei federal ou de ordem 

pública" - crime que estaria embasado na suposição de que o 

Presidente da República permanecera indiferente, em face do 

tráfico de influência desenvolvido por Paulo César Farias, a 

prova colhida pela Comissão senatorial foi no sentido de que 

o denunciado desconhecia a atuação ilicita daquele 

empresário. Quando surgiu a primeira denúncia pública, feita 

pelo sr. Motta Veiga, ao pedir demissão da presidência da 

Petrobrás, o Presidente da República fez pronunciamento, ea 
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reunião ministerial, desautorizando a quem viesse falar elll 

seu nome. 

371. Posteriormente, ao eclodirem as declarações de 

seu irmão Pedro, o Presidente da República determinou ao 

Ministro da Justiça, o ínclito Prof. Célio Borja, que tomasse 

as providências para a imediata instauração do inquérito 

policial. Mais do que isso não poderia fazer, e incorreria em 

ilegalidade se o fizes,se,,' embora muitos, l,he ,t~nham 

aconselhado mandar prender Paulo César ·e .'C9pf~sc~r,,:"l~~ os 

bens, num ,comportamento arbitrário, sem' qualquer apoio em 

lei, mas de grande efeito demagógico . 

372. 
. . 

Afastado o crime do art. 8, 7, da Lei n Q • 

1.079/50, resta examinar o do art. 9, 7: "proceder de modo 

incompativel com a dignidade, a honra e o decoro do cargo". 

373. Trata-se, em priJ;neiro ,lugar, de dispositivo de 

constitucionalidade, .duvidosa, não só por sua vacuidade, como 

também porque o restrito.elenco de infrações, estabelecido no 

art. 85 da Constituição,' parece não comportar esta figura 

delituosa prevista na lei complementar. 

374. Com efeito, somente através de exagerado 

elastério interpret,ativo poder-se-á considerar a denominada 

.::f,-=a~l~t::;a=-_~d~e=----...!d::!;e=c~o:.::!:r~o· como um crime contra a probidade 
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Administratiya, j& que esta última expressão é ligada l 

honradez no trato dos dinheiros públicos e à honestidade no 

relacionamento funcional com os particulares. Por isso, 

entendemos que a única forma de salvar este - e somente este 

- crime de responsabilidade da eiva de inconstitucional, é 

vinculá-lo, por exemplo, à prática dos delitos de peculato ou 

de corrupção. 

375. De qualquer forma, a falta de decoro, para 

ensejar o impeachment haverá de ser relacionada com algum ato 

funcional, porque a Constituição inadmite a responsabilização 

do Presidente da República "por atos estranhos ao exercicio 

de suas funções". 

376. Assim, em um julgamento imparcial e justo 

torna-se incabivel a destituição do sr. Fernando Collor de 

Mello da Presidência da República, isto porque: 

a) o único ato funcional que configuraria falta 

de decoro seria o recebimento de vantagens 

indevidas, resultante do tráfico de 

influência desenvolvido por Paulo César 

Farias. Este ato, entretanto, não ficou 

provado, mesmo porque não existiu, ainda 

que possa ter ficado evidente que Paulo 

César tenha usado o nome do Presidente da 

República, como é elementar no crime de 

exploração de prestigio; 
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b) os demais atos utilização de recursos 

doados durante a campanha e a tomada de 

empréstimo no Uruguai, com posterior 

aplicação em ativos financeiros - a par de 

não configurarem crime de responsabilidade, 

ou comum, são estranhos ao exercício 

funcional. 

PALAVRAS FIRAIS 

377. A Constituição Federal prevê o prazo de 180 

dias para a ultimação do procedimento de impeachment 

presidencial, tempo razoável que permitiria uma criteriosa e 

serena investigação dos fatos, na busca da verdade real, sob 

a garantia do contraditório e com o exercício amplo da 

defesa. 

378. Este processo histórico, que se anunciava como 

uma lição de democracia para o mundo, já chegou ao fim de sua 

primeira fase, em menos de dois meses, e com julgamento pré-

fixado para daqui a 23 dias, como se o seu objeto fosse uma 
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singela contravenção de vias de fato, a ser decidida, por WII 

Juizado de Pequenas Causas, e não a excepcional destituição 

de um Pres idente da Repúbl ica, entregue ao veredicto solene 

do augusto Senado Federal. 

379. A fórmula para viabilizar esta celeridade, 

inconcebível em face da extrema' relevância da matéria em 

julgamento, foi lançarem mão, como base principal da 

denúncia, dos elementos coligidos por uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, aparentemente instau~ada com outro 

objetivo, que não o de preparar, de forma oblíqua, as bases 

para a decretação do impeachrnent do Presidente da República, 

que não teve a mínima oportunidade de defesa durante o 

procedimento inquisitorial. 

380. Após o encerramento do inquérito, a persecução 

contra o Chefe do Governo deSenrolóu-se de maneira 

vertiginosa. Na Cãmara dos Deputados nãó- lhe foi permitida 

sequer a leitura das prova's,- -que viriam a servir de lastro 

para a decisão de aberturà do presente processo. 

381. Limitações menos flagrantes, mas igualmente 

graves, vem sofrendo a defesa nesta fase persecutória, em que 

despontou como a mais importante metas dos acusadores e - por 

que não dizer? da própria Comissão, o encerramento a 

toque-de-caixa da instrução probatória, mesmo com sacrifício 

da apuração da verdade dos fatos. 
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382. o mais grave ê que o objetivo, quase 

confessado, de toda esta celeridade é o de destituir, e não o 

de julgar, o mais rapidamente possível o Presidente da 

República, transformando-o em personagem de uma pantomima, 

que poderia intitular-se, parodiando Gabriel Garcia Marques, 

~A crônica de uma deposição anunciada". 

383. Apesar dos percalços, a defesa está cumprindo 

o seu dever de falar, embora temerosa de que mui tos não 

queiram cumprir, como juizes, o seu dever de ouvir. A 

história caberá julgar o papel que cada um desempenhou neste 

processo. Estamos tranqüilos em relação a nós, que cumprimos, 

fielmente, o munus que o Código de ttica de nossa Corporação 

espera e exige dos advogados: argumentamos li luz das 

provas, sustentamos com base no direito, e arrostamos com a 

impopularidade, e não cortejamos o aplauso fácil, em processo 

que já se abriu com uma condenação decretada, pretrial 

resultante de um trial by midia, inadmissível no Estado de 

Direito Democrático. 

384. Contudo, com nossa alma de advogados, eternos 

espadachins da justiça, ainda confiamos no milagre de um 

julgamento imparcial, já agora nesta fase da pronúncia. 

385. Temos fé em que os eminentes senadores 

percebam que as alegações dos denunciantes não passaram de 
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"un diluyio di porole sopro un deserto d'idee" (Scipio 

Sighele). No afã de entregar em apenas 48 horas um arrazoado 

que poderia ser criteriosamente concebido no prazo de 15 

dias, os acusadores atropelaram a prova e o direito. 

386. E o pior. Desprezando a antes lembrada 

advertência de Cícero, ao invés de argumentar D insul tararn, 

chegando a comparar o Presidente da República, ora a urna. 

concubina, ora ao execrável personagem Dorian Gray, um 

pervertido sexual, que mantinha relações promíscuas e 

simultâneas, em orgias com homens e mulheres; e que, ainda, 

se tornou assassino perverso, ao matar traçoeiramente um de 

seus amantes. A única explicação para tamanho agravo ao 

brocardo reu sacra est, é terem feito uma leitura superficial 

da obra de Oscar Wilde, tão ligeira quanto a que fizeram da 

prova dos autos, da opinião dos doutos e do próprio texto da 

lei. 

DIGIiOS SEIiADORES: 

387. Investido pela Carta Magna na função 

jurisdicional, o Senado, como toda Corte de Justiça, há de 

decidir de acordo com a prova e a lei, à margem de interesses 

e conveniências políticas, embora seja a Câmara Alta um órgão 

político. 

388. Ao decidir uma causa desta magnitude, hA de se 

ter sempre em mente a advertência do advogado e historiador 

paul Lornbard, autor da "Historie de la répression pol1tique" . 
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(Flamarion, 1990): "A justiça política está para a justiça 

comum como a caricatura estâ para a pintura: uma par6dia." 

389. Sobre os parâmetros de julgamento a serem 

adotados por tribunais formados a partir' de critérios 

políticos, semelhança do Senado nos processos de 

impeachment, há uma decisão paradigmal da "Commission 

Européenne des Droits de L'Homme". Chamada a pronunciar-se no 

famoso "Affaire Lockheed", sobre a legitimidade da Corte 

Constitucional Italiana, que iria julgar o c~so, a 

"Commission" proclamou que a referida Corte, embora de 

formação política, não poderia ser considerada um tribunal de 

exceção. 

390. Entretanto., em sua decisão, de 18 de dezembro 

de 1980, a "Commission Européenne des Droits de L'Homme", 

proclamou que os princípios estabelecidos no art. 6 2 ., 1 da 

"Convention Européenne des Droi ts de L' Homme" , .. referentes a 

um julgamento imparcial e justo, também se aplicam à 

jurisdição política. 

) "-

391. Este mesmo entendimento, aliás, foi consagrado 

por nosso Supremo' Tribunal Federal, também no "Affaire 

Lockheed" , .quando : / .. julgou a .Extradição em que era parte 

Lefebvre D'Ovidio, cidadão italiano que figurou, igualmente, 

como interessado p~rante a Comissão Européia dos Direitos 

Humanos. 
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DOIiRADOS SENADORES: 

392. A defesa não ignora o peso que representam as 

pressões exercidas por expressivos e respeitáveis segmentos 

da opinião pública. E também sabe, como reconhece Titta 

Mazzuca em seu citado "Anatomia dell'errore giudiziario", que 

é difícil resistir a este tipo de coerção. Entretanto, 

proclama o jurista italiano que "il giudice deve resistervi", 

e julgar de acordo com a prova e a lei. 

393. Confiamos que os Maiores da Pátria, 

independentemente de suas convicções e conveniências 

políticas, saberão resistir. E se assim agirem, quando passar 

esta tormenta, o povo, que é sábio, os respeitará muito mais, 

porque tiveram a coragem de ser justos. 

394. Esperamos que a acusação seja considerada 

improcedente, na forma da lei. 

Brasília, 25 de nove~ro de 1992 

p.p. ~ i8 'd{tt~o 
p.p. 

adv. insc. 8.410, OAB-RJ 

~ /L~;UuJtI~.LLJ~ 
aJosé(~lb;;~;-Villela 

adv. insc. 201, OAB-DF 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA DEFESA: 
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Contrato da 'Operação Uruguai'. de 1989, teria sido feito há duas semanas, por firma paulista 

Secretária acusa Vieira de fraude 
BRASíLIA - o senador 

Eduardo Suplicy (P'f-SPI levou 
ontem ao plenário do Senado a 
secretária Sandra Fernandrz de 
Oliveira. atirmando que ela teria 
presenciado uma operação para 
forj:!.f o contrato de empréstimo 
apre<entado ã CPI. na ultima gp
gunda·feira. pelo ex-secretário 
da Presidéncia da Republica 
Cláudio Viera. O senador disse 
que a secretária POde provar que 
o contrato foi (eito na empre
_53 paulista A.S.D Emprep.ndi
mentos e Participações LIda. do 
empresário Alcides dos Santos 
Diniz. Sandra Oliveira. ue che
gou ao plenário co u por 
vulta das 15h:JOm. em 42 anos e 
é secretária de Arsênio Eduardo 
C'lrreia. chefe do Departamento 
.Jurídico da A.S.D. ha três anos_ 
Está gr:ilida de cinco meses. Se· 
r,undo o senador Suplicr. Sandra 
Oliveira teria presenciado uma 
trama para defender o governo. 

- Trama essa que. em espe
cial. em dois escritórios de São 
Panlo. conw~ou a ser drnomina· 
da desde o dia 14 e 15. como 
-'Operação Uruguai" - atirmou 
SupUcv nos sete senadores que 

, p.st;lVain no plenário q~ando co
meçou ;) discursar. 

Durante cerca de 20 minuto<. 
S:lplicy fez um relato das infor· 
macMs prestad<\s por Sandra 
Oliveira. que ouviu tudo sentada 
tia tribuna de visitanlt!s. no lado 
do mundo. o bancário Fidt>lcino 
S,IUza 13>.'ntim. Clm:a dú 11nnco 
d,) nra~IL ~llplkv di5,'! qll~. com 
a ;l~~i5ti:nda iurfdic:t do t'~fritó· 
rio d~ advocacia Stn'~tl!r Wal· 
111r.~. com sed~ na A'.enida In
']·anápolis 867. S;i:) Pauh ~urgiu 
:1 Idéia rlf. ,~,Pl'l explwadas as 
~f'I~j.h"':"'~ 10 rt'!''=!~i;'\'~'''' C'pHf)r' 
9t1':\\ tis: tk) p';Yi\)n~s!imn. 

. -- F úi "i 1.'!1n~ no& últitn0" Ui 
~ia..\j ~!l"! .\!' cpi~:t" $C ilt:'~Jlpr3ram 
;: ........ ~~~.~ ~1~cr\!C';\ú':. Em p.1rticu
br (1 fmtJa~:":1dl)r ~'arco'-l Cl1m)
\u.) e o 5el!llúl C!~u'JiG VIeira te· 
lefonnt'alll para o diretor jundi
co Arsênio Correa da A.S D '
relatou Sll~llicy. acre~r.ent(\ndo 
que Cláudio Vieira teria ~nviad<i 
à .1; S.D um fax der.ô.lhundo as 
õ,'Spesa< que deviam Sl'r jU3titi
c.adas. 

l>tJ acordo com o s~nador. Sall
dra Oliveira possui diver;as pro
vas para SUSlentar o que diz. 
entre ela~ o fax com os Jetalhes 

sobre a movimeatação das C01:
tas de .José RobPrto Nehring ( .;
~ar. dono da Brasil Garden ;_ 
que foi enviado por Cláudio \'ie:
ra. Além disso. segundo ele. $a::. 
dra tem todos os registros de ;;. 
gaClies telefônicas feitas para 1 
c.1sa de Coimbra e de VieIra 7 
comprovantes de o!l"t3çües p3~-J 
fretar aviões da Lidl>r Tnxi A.,.. 
reo e da Brasil J .. t. utilizados em 
sucessivas viagens a Brasília ~ 
ao Unlgual. 

-- O fax detalha os depósitO" 
com as mo\'imentações nos bar.
cos relativos ao nome de Jo~ 
Roberto César - disse SupliC7. 
acrescentando o número da, 
contas bancárias. 

Sllplicy afirmou que. quando ") 
diretor jurídico da A.S.D e o ad
vogado Waldo Sarquis Wallaü 
conseguiram reunir todos os da
dos. viajaram a Brasília e teria::1 
trabalhado. inclusive. na Ca_'3 
da Dinda, a residéncia do pr~':
dente Fernando Collor. Entre ;.,> 
telefonemas dados para a mon~;· 
gem da operação. segundo S~· 
plicy. a secretána poderá cil.:L 
os que foram feitos por Lafaif:? 
Torres. presidente tio Banco ,;': 
Brasil. entre outros_ 

Em entrevista. o senador ar;:
mou que a secretária compro'· ?0-
ra q ur a operaçüo fora suger;:,; 
ao preSIdente do Banco do lkF": 
pela em~rpsa dp. Diui1 .. 

---- Em l[<)CU da asses.soria !la" 
for_lar ~g provas. o Bancl) do H:-", 
sil cnnced~Iia um financiamp.~.:: 
a empr~sa de Dini~ interes'i<i·::; 
em <,onstr.lir um motel cin'~) C-<. 
trl!!a~ 1l:\ Mar~in(\l Pinheiro, ê'::' 
S10 P;l'l'() --- contou Supliçr_ 

No tiual dI") di~CllrsO no S;~r-2' 
do. que jti clm1:\va I)ulre O~. 2-:'2. ,. 
tcntpq r~n! n rel:ltor ri:-\ CPf ;.~ 
Pc. Amlr IA1ndo tP\IDR·RO\. 5:1· 
plicy dis$~ I\ue Sandr::t Fer:1a-:
d.!z porler:a Ililrrar inclusire ,5 
Cl)nH~rn0r3ç')eS feita~ no e~cr'~"*'" 
rio na .'\.s.o_ a[lI1S .) depoimer.':, 
de CláUllio Vieira na CPI. 

- H0\l1-e comp.morações. t,.,-;
cnram-s~ t>rinde~. porque SP. ccrr 
ciuiu que ha\1a SIri,) JtingJd,) ~ 
objetiv,). Um dos rliretores che
g(,'l a cumprimentar os outrrJ'i 
dilt'ndo que desta vez os mer.-r 
nos trabalharam bem. 

O senador justüicou a miciati: 
\'a d~ Sandra. alegando qu~ da 
considerou um dever de cldadà 
contar o que presenciara. 

Governo montou operação de defesa 
HELEN l C"Ar..S 

. O àGr'~~·~~~l~,~~~.~·~.~~~~~~ ~::.~f:I~.~ 
ção lflr.t,lr ftc; :-~. ;::>:' • .l rit.~l1~:~~· 
CI:l da "l'-cre{;l:-.-; ';clr,Jtíl F~~r. 
nand(l5 Jf' :)Ii',··:~' 1'1o.\1:0$;}8 
um:\ hnr\l (tI':.:,,-· ~ ,t,l fj ~t'~:~' 
dor Ectuardt) 5;j'):1(\ lto"r·~:r! 
ter 5ubídt) à tr:rõ;na .~I) ~.:n:i.k~ 
p. :Hl\1.nl;ladl) r .. :> ~~l,ll:! uma 

[\l)rnhrHl~e!1. :-~:~t-€ra!Tl ~m 
fJ;'. do d1f'fp ·~e :'-lI'r.n o .1d· 
\·'I~aJ,.l tnbu']~;:3 _\5cr!C:o 
Eduí\!"dfi Cor: ~~:t :'1'7.:.:mt.',n:an· 

~f;l n:n;~·~~~~~·':7 ~:~7ttl,;~i~!~b 
f:}'!. B~mto IJ.'~~,;: 

!nir.iahn~nt.' l~s·.:~:aJ(lc:.. t\~ 
W'~ f'r-ni,lil,) i1t~~_': ,'-n '1::(', >-"': 
';P:'d~H:eira .1 ',,;,,.:'~:W j(l S:1' 
r1!c:.', nÜI} h3';~;'J ~!..1.i,$ '~In~'~ 

t~st;?r-:'Jnha pêlrl jt;~mont:H' :: F' r-,- ._ ~ :~~.. ,,~p 
'l,'p.rs.n no '?x '-!~·T:-1?!;l.'.'t(! C:au- - St, 1550 ,I" .f: .... ~ .~. P,;l.., 

~P?UnH- o GOq:~u 

do fax do trihutari,till"'k.s mio 
mstrll~ " hdf.·rf~~. p.l~'5-ar:~!0 {\ 
di\'ulgnl '1 infonn,l<;Ú'1 \;;:1S~ 
ao meStr. .. lcmpn em 'Iue ·:or
na;\ noHr1\l d~ Ip.1P Sl1pik': ti. 
nha un13 testpnlllllha-chave 
contra Cl:\ndio Vkira. S>g>Jn
do os Itcerl's Lui7. r::du;:rdll 
~Iaealhf,es p ~arr.\l \Iacld. a 
m~n~.H~f~m dI) fax I=!r:l A mo:. ~m.a 
expiH,:aci\u de Vllllfi.;: de !~rIa 
cOl1sull"d.) o trihullri~la ape· 
r,m; para p.-~dlr·lhr U!:l p-v'~<:cr 
~(lt-r€' a '\\)1:'ril,;.l.) rp·,i;,~m·2 no 
t:ruguili dia V\"~\ra. !n((~:~r1I;';'. li no repn':,PHtar 3 r,;~:a \,.0.,C\.)(~f·r 

fmal da m~\nhA, ~I~~ Utler(l~ d~ \'P'I.. mas ~ ... :.:~:'.~r!g~l\l~ .. :1 , , 
governistas da cenüncia que ql1~~a dn r~'''_";:.;?'-r:a .••. 1 ,li! -- O trIl'IILu':.'ta 101 cur.!,:. 

. SUl;>lic:; tevana ac. S~n!,dn à ;' /l~'\.~f:. o ~t .. ;:-':'l~ v\Ulherme t:ltlo p'Jr \'h!~:'a ~i)kl' ,I {'(IIjiÍ',' 

l
la~.c.: .. o .... fmnbtros Ur. ,~.', aO . [I.li!'" 1-\ (( t L A .. , to t'lll~ lh'u ur.~ ~I.\l r'l. ... ::- Hlrl;: 
.~(I(,:",4. Rw:.a.rdn FIUza.. (' da Sf!. Porém. os dtf('n!-"re~ do ('rtr ('O, Njo h:! lli1dl~ (II{!.~ (,,) qlj , 

t:l~t'ta!'i3 dto Governo. J()f'gc \'ernc. foram l(lgo lnf\JnlJadú~ bso -- ga~'ilJll,U !\l,!CJP! • J 
....... ..,.. ~IW!.:.: 

Bancário fez a ponte 
entre casal e Suplicy 

IlRASiLlA - o bancário Llli1. 
O,wa!do Santiago Mor~ir:l de 
Snum. represPnlante dos funcio
nánus no Con.<elho Administra
t"·!) do [Jn. foi a primeira p""soa 
em Brasilia a tomar conheci
mento das denúncias da secr~tá
na Sandra Femandes de Olivei
ra. N~ nnite de \l!gunda-feira. ele 
fOi procurado por Fidekino Sou-
1.a Bontim. marido de S;mdra e 
calxn de uma agência do Banco 
do Brasil em S,io P~ulo. que pe
dia auxílio para levar o testemu
nho da mulher à CPI. 

Luiz Oswaldo COnhl'Ct'll Fidel· 
cint)o também funcionário do BB 
durante um r.UM promo\;do pe
lo banco em 81. Ele explicou que 
fOI procurado pelo casal p<.>ucas 
horas aptÍs o ,p.~ndo de;><Jtmen
to d0 Cláudio '-leira. ex·S<?<'retá· 
rio dI.' I'r0sidente Collor. à CPI. 
Em nenhum momento questio
nou ~ denúncia de Sandra QUP.. 
pelo ~U" sou\><? é secretária do 
che!(> <lo DCll..1rtamento Jurídico 
b !-,rma ASn .\ssionio Eduardo 
rllr,ol;\. F; admItiu que r,em se 
rrE"'rupoll etn .lU\ir muitos de· 
la:hes. 

-. O Fidelci00 me dis.<e que a 
e-;pr,.:.a €$ta\'a l'nrn um probi~ma 
s'·r:o de consclencia e que ficou 
r:t'jl, l't~\·nlt)ti.l dt?pni5 dI) ctlpoi· 
1',,·'110 t!e Viel:-a_ Contaram que 
(,~ dl/('un\l')nt'J' 3pre::11ctadry; ti, 
!:i~;l~t 'i1UO rral!llado:, na ASD e 
q',i.· i:,1.vi.1 ma.l ne~ndilç':ÍO da 
1\'::)\ ~ 1(:1\\;\ (~:l pre\'ídên'::a do 
:~:-':; '."!OI:\ ('fTl~~re$3 AS~J. 'JrH~h~ a 
~ ',:'.d~'a :r31::1H:a ~ rei~t(tt.1. 

n '''15.11. d"::wnstran~1) medo. 
c<·nt"i: 'lIJr ~,a\"la pensado em 
pn'l'ur~r :l Cf L mas pl'~fr:!"'iU re· 
('f:'iíJ ':' pnt~v·!:-'.l n um rponlo~n· 
nrt ... 1!,l ratrr'lnJ. Lm1 U~wal· 
ri'" I.}ôJ':' I!n\ j;l,t:."'irc< d(~nU!1CiOll a 
f: ,.i!'~~ r:q ('1:71C:J:"'~t) df.' 3B p:-sti':" 
n· !'ni(ll1V! ;\T::Il:tdo. foi I) €'~.(''')thi· 
I~~, 

O b._nratiü conllictou o depu
tJJ" teJeral Luiz Gu>lllke_: \::'1'). 
(':\ p:-.... : !(Ii'!Jtc d.o Slndk.3 ,) tl{l~, 
H;jli~:,,;'I'b de sr, GU!.hikl!; i"i,-lO 
1'0: 1ü.:'aH7~tdú. m3.S SU:1 ~::r:-{'~~l' 
n,{ t.:!d;:";)u~i p:ira :1 c\u :--';"iMJ ... r 
flm;t:'tiú ~Upitl)', 4dú i1;:':·.1 ;1;:r3 
LJ1~ Ú:-,"\ .tldu na matir\l~; l.b d~ 
k!' .. '~-f.'lr~. 
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Depoimento não serVe como prova 
BRASÍLIA - Os pamdos de 

oposIção estão temeroso> dp que 
~ credibilidade da CPl do PC 
po,sa sofrer prejuiws se núo for 
plenamente sustentado hoje o 
depOImentO da secretana Sandra 
Fernandes de Oliveira 

Ela é secretária da ASD Em· 

[
,reendlmentos e Partlcipações 
.Ida onde, afirma, foi forjado o 

rontrato de empréstimo externo 
que Cláudio Vieira tena tomado 
no Uruguai, em 1989. 

A estrategl3 dos oposicionistas 
para preservar a .cPl dê uma si· 
tuação constrangedora seni a de 
repetir. com insistência. que a 
comissão trabalha principalmen· 
te com provas documentais e 
que o depoimento de Sandra é 
apenas mais um elemento das 
investiga;'õe';, Vários oposlcio· 
nista~ cntJcafam a atitude do se
nador Eduardo Suplicy. 

- T~cntca e juridicamente 
não é necessário o depoimento 
da secretária Sandra para se 
comprovar que os documentos 
apresentados por Vieira são falo 
sos - di;oS< onlem o senador Jo
sé Paulo Bisol (PSB·RS), para 
quem o depoimento da testemu· 
nha traZH!a pelo senador Eduar· 
do Suplicy WI'·SP) tera impor· 
tancia para sensibilizar a opi· 
nião publica. 

liisol, entretanto, crllicou a 
forma como Suplicy apresentou 
Sandra. 

- Eu jamais apresentaria 
uma testemunha ao plenário 
porque testemullha não e um fa· 
to poliuco "- aJ1!umentúu. 

- Não se pode receber com 

excita,'ão o teslemunho de Sano 
dra, para não des\'iar o curso 
das lll\'e5tlgaçOes. Não é e Ido 
deve ser considerado como pro
I'a mais importante nem a d~fi· 
nitiva e. muito m~nos, a um,',! -
alertou o depulado Mlru Telxe,· 
m (PDT·RJl. tambem intep-ante 
da CPl do PC e preocupado com 
a forma usada por Suplicy para 
encaminhar a lestemunha a co
missão. 

O líder do PMDB, deputado 
Genebaldo Correia (BA), da mes· 
ma fonua. tratal'a ontem de prÚ' 
teger a CPI do que chamou de 
ação extemporânea do senador 
do PT e candidato à prefeitura 
de São Paulo: 

- Temos que agir com a cau· 
tela que os outros (referindo-se 
aos governistas) não estão tendo. 
Levar o processo de investigação 
com total seb'1lrança. Não pode
mos licar sujeitos a sobressaltos. 
A atitude do senador Suplicy é 
eleitoralmente compreensivel. 
Só espero que também seja váli· 
da para a CPI, que assegure que 
realmente a defesa do Governo 
nao passou de urna montagem -
disse Genebaldo. 

Na reunião dos presidentes 
dos partidos de OPOSIção, realua· 
da terça·feira no gabinete do 
presidente do Congresso, Suo 
plicy. segundo Genebaldo, anun· 
ciou que teria uma "bomba" pa· 
ra quinta· feira que irta desman· 
telar o esquema do Planalto. 

- Só não revelou do que >e 
tralava e tampouco que tinha a 
intenção de antecipar a explosão 
- contou o lider do PMDB. 

Sandra ficou longe da imprensa 
BRASÍLIA .- Sob forte esque· 

ma de segurança, a secretaria 
Sandra Fernandes de Oliveira 
foi mantida toda a tarde longe 
da imprensa, no ~abmete do Sé' 
nadar Eduardo Suplicy (P'f·SP). 
Alguns parlamentares de oposi· 
ção, especialmente 'os inteb'l'an· 
tes da CPI do PC Farias, foram 
ao gabinete de Suplicy para to
mar uma espécie de pré·depoi· 
mento da secretária que, ama· 
nhã, segundo o deputado, deverá 
deplonslrar que é fabo o contra· 
to de empréstimo elterno apre-

sentadl1 pur Cláuuio Vieira. 
- Tenho certeza que o depoi· 

mento dela vai impressionar, PL' 
la sua Simplicidade e economia 
de tletalh(,s -.. observou o Sér.a· 
dor Jn,c Pauiu Bisol IPSB·RS), 
sub-relator da CPI. 

Sandra também foi ouvida pe· 
los dois procuradores que acom· 
pannam os tntbalhos da CPl do 
PC, Italo Fioravante e Odi! I'p.r· 
reira.Eles, segundo o senador 
Suplicy, 5airam convencidos que' 
não será dificil comprovar o que 
San'dra diz. 

Advogado diz que só foi COllSultado 
CRISTtNA VEIGA 

~,\o PAI'LO - Nu dia 7 "" Julho. 
(J "d\'ogádo Valdo Sarq UlS H" lIack 
Chtl~ii\ a de \'lagern quando re('~~u 
UliJ rer.adú. em casa, de quI;' urr. de 
seú:;. m.1ion::s cheml's e~ta\'~ a sua 
flit .. \'ura.· era o empn'sano Ak,des 
DU1!l, rirmo da ASll Emprf'!:IUhmen· 
Im· hnúb:harlu .... , IIc\o Iplef~jIW, de 

~~~HM!:,~~~~ml~~ l~I~~~~~:~~.~ ~~ 
sua oplOião cttmCl e:;pecwhsta em 
oJl,:-racões flnaoc'Plras internaclO' 
na:s O dO('un,ento era o que ClaudlO 
Vll'lra. ~x·s~cretano pJ.rm.'ular de 
Colbr apresentaria dia 27 na CPI, 
dl/.EI\du ler tomado lISS 5 mllhi>es 
er.ijJI'est3dos no Uru~ual para pagar 
('C'hta ... pt'~soais dó pr~!>ldeole, 

"" me>mo dia. Hallark foi a Brasí· 
lia "c"mpanhado do direlOr do de
pa .. lameolo jurídiCO da· A~D. Ar';" 
O!I.I Eduardo CorreIa. No dia ante· 
nl'r. '"rreia e seu chefe Altld", Di· 
lIi. unham esladr. na ca" de COlm· 
br" onde lbe~ rOl mostrado cuntrato 
de .... redil0 assm'llto por Vll'ira com a 
A"a TradlJl~. em !!l89. Ao cherarna 
rt',·lier.clís do ~mtlaixador, (I <Jd\·Q~a· 
d·,) \'ocontrOl! Vieira e o IJrt'~ ideote 
cc B~~·.r.o dtl Bmsil, LafalNl! TOin."S: 

., O cúnlral0 me fOi daílo para 
,.\, ,'plnar so~" a tegalidade d'· p,;o· 
{(.I de \'1sta da.!- kl~ braslll'lI t.1!- '
f'J ·!.l1U Halhack. depOl~ de ~atk'r tias 
d!',~t:ifa\\,es da secretaria df.' Dmli .. 

() ad\(,gado en{'onlrou lu~{' um cr' 
H, nL CÚf,trato. ndO t"~.ta\'a SeltlÚll pe
lu consulado tJraMlt1lro no llruguai 
1if1edIEit",mt'nl(!, altrwu que "ne
nllilffi documento produLlClo nll (').Ie-
nl'r pOOE' ser anHo nl) llrasB ~em es
lar H' .... dhz.adn pt'lo UJllsul~do" 

- Al, per~untaram (l que eu p()de-

~~7,(!:d~ f~l~p~~~rir o probleIrto1 -
~~j~ lev!: a Sl'II!>:u;.il' de q\l(' a !!r~m· 

df prto<:upação du ~l'UpO t!fa a lC'ga· 
lt(.:tot> do documento e apontou U,la~ 
al!·'rnall\'a~· raZf'r a ('on~ulan;'. •. H:âu 
i:lt:L'ra ou bU5i'(jr a nmllrma/;;\v dr 
l~~!' lJ t"fJfltralu frlf3 J,.:-:..inado tm ~9. 
A jlnmma alternam'a 101 de,cana·. 
d~, por el~ rnl'~1Il1J 
,~ Vi.: p.írl'rl'f t:.\lrem.1IlWIHi' e~' 

tr ,\~,h") J.'E"Jo r:l((I de ó contrate. ter SI· 
dç, :IS~Hi:f.!!) ante~_ 

c~,ru::\.IdJ J allf'l f,atí\'a, o :Hl\ut!a
de, r.S:-}al'eC("U que nel'éSSlld\\! bus, 
çar )UIItu a companlU3 emprcSlalÍ;.lfa 
à ;unfirnlttç'~o dI;- que o t'mprp5umo 
for3 IHtJ na4uela data e a conlirma· 
\'.111 do t1\LXO do dInheiro (quandu os 
diJia"" feram sacados e JI<lta ",:Je 
f'''':>ln). A decisão do grupo foi une
dl3L"üent~ tomada: o advogado <m· 
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barcaria para Montevidf'u em busca 
das provas. ~o di. ,e~Ulnle (A de ju· 
lho). ele, seu sócio no escl1l!irio de 
ad\'oc&ria Fernando Juca e (l diretur 
,1uruhco da AS\) turam ao llru~'Uaí. 
Entraram em contato {'om Rlt'ardo 
F(Jfcella. que SE;> lntltula pre~ldt'fJte 
da Alfa TradlfJ~ S A. 

- Ele n(l~ umf:nnuu que {I ('unira· 
lu era \'áhdo ~ eXlStefile -- conta 
Ilalwck. 

C<lm a IIlh,rmaçâo dt FUf{-clla, os 
advuga'do~ chegaram a Emiho Bonj
fatlllO, corrNor dt- cambio E-ncarn.~· 
~ado de trao~(tJrmar (lS dular~5 em 
rruzados nu\'(I~ ()!- ad\,l)~adus hohd· 
(~tram que: elC! C(11n.:JWVL1SS<: a opera, 
ção cambial DI: Hltla alI Brasil. Bal· 
I.tek I't'('cbru UO ('orre1{Jf o ('(lnlr31O 
lll' t'ambiu t(11IJ dl';'JUii:;':W li,' U!ll cs· 
('f1\'ào, UH'Sldfldo a \'('3c.idadr do 
contrato, 

--; rUllfl'~~lI qUE' alJld.\ nãu fiquei 
!-atisfelto ~lt 5t'ntl ln ... l'gUro por ~er 
c;ontr3loJ ft·ltO em (Jutro Pd:~ - dl!:.:;e 
lia Hal'k. . 

O ad\o~at1o volttJu ÍJ Bra~il1't vara 
Ulna rrumãú na C,t~a dt COlllli,ra, 
pre~t~nle~ (.15 IUt'Slnos lia rf'llfllãv ano 
t~rlOr. C(,imbrJ tOI (I Q~H' mais se 
vrcfx'up(llI (:JO !-flh~f !:J:, lhantE! da· 
quele~ tl'l\~lImentíh a operaçacl ~l:t· 
\'8 I~gahlad". Ele rr'I,ondeu que, 
quanto ao ln~re~so do Ihnhelro no 
Brasil. nãn linha dlindas de que 3 
operação',ra legal, en,oora ,,'m pa~. 

~ .,-,,. .. 

!'>:lr velc, OC. A~,t'sar ~~l' fl~':.:tr u: )lLll: 
co nM.lS l'flfÍlpl:'''1.1u. () d~ l~~·~·:,·. ~~) I,:.;n 
5hbrc h.'Klslaçã:: clt' IIp(!ra~'ú\.:, ~l~I..!H' 
('t:'lra~. cstahehc(' LJUl' 't' l1H- ."1 ln· 
~rC5S0 e iJ S&.HliJ, ti(· papel", 

Na OL~::'IUU .... \l- ft!/. t.lu,J.~ n'.;> "~ \ .~1). 
nflú t>nwTIlh:1 ,i!' Il'.IS 1IIU .. :II.l1a- ·,1 
parcter nall fl bnJ lJ Pd! ll' f:'-, 11 )(, 
<'iltéto seu tcrl'l!,n.l ~0Cj<..l S!~ .... : /\; \' 
l'ah~V!:of SaraÍ'..:t ("n11'01l r,~ li, .: .. r:.1: 
!'ün\t'rsou h.nl VlelfU si/bn.' .d ,:l'Ll'~ 
~Idadl' de loc"hzar ú d(,lt>lr<, ~'.a.lul1t 
1 urncr, í' qUl'1Il os. nU7..<l:i(l~ IIn\'úS 
!t,ratn enlregUl'!:o vara com~lr<1r jJuia· 
reo 

- E~h\'c com l.·le no carLOl h.'• na 
Sl'\t<i antenor <I./ tlt'(Jollnl'llhl. undt' 
f:Je fE'/. a det lafti~-;IO dl' 'lUto BC .• il ft~s· 
gatado us. ('ht'{jllt'!' <- Ih!>St' ~,!".I;\a. 

Ollll'Ill, u~ advvgad(l~ ústJr~HI ~ur' 
plt'!:oO~ com a lonrU(,~l' l'li! tjHt' ti
nhJOl se 11Ií.'thltL Hallarx SI!"",: \L:~ 
dt't1ardl,.'ú~~ clt' ~t't'('l't.if),i '-"I:,d,il 
Ft'flliI11tlt'l 11(1 'Tldnu'nto en. ':IIf' O 
(lLOBO ('h('~i(~a a !>t'U e,,:u:I\·'lHJ. 
lnlt'l1IJlalllt'nt\' (',)uH'H 10d'1 I lu .... tó· 
na, apl'}'.If dto multo II~(\'I':, LT1' 
f)\I.:mlu I!)SO, ::,!'li :-ÓCIO SlI.lr.t'l '".li al· 
\a cntl'a\'l l",l l'ontJt() ('uw ;hnil., 
Que se dc!)(:ulpí'u P(II' I~·J()!' , 1Il€"lido 
nessa hIMona·'. QU.1nJCJ IOL!" a ím· 
pren~a jà OCllpá\'él parte do (núrnH~ 
(!~cnturio, foi a vez. de. o pll'>~idcnte 
d(l Hli, l.afal:-tc í orr~s, lth:rfJnaf, 
Mas nà(t cún~f:gtilu ser alenllldo pu· 
los a<lv!l,!atlos. 

Diretor da ASD 
desmente secre\.iria 

sAo PAULO - O dirE'or du 
deran3.nwnto jurtdico ó Asn, 
Ar!'>{>nlo Correia. negou (J C(ln· 
leuilo do rlepounento de "ua se· 
l'rf>t:lria, Sandra Fernandc~, de. 
qllf li contrato apl'esent.=hfü por 
ClüudlO Vieira. eX'secrelarlO 
pa:'ucular de Collor, fOI rtàl:':lllo 
JK'ln escrnório de adVOC"çl~ que 
atende ao I!mpresário .\!"dcs 
lJiOlz. Assim como os prupnela· 
li,,; do escrilórto de mh·uc.acia, 
Arsênio Correia disse que quan· 
110 entrou nessa história, o con· 
tráto .ta c;tava pronto. 

- Isso e um mentir~. Além 
db50. não me recordo dl' ter par· 
llcipado de qualquer testa -
;ú'lrrnnu ele. 

Arser,;o chegou ao escritório 
de adv\JI.·ucia nervoso, n.fls foi le· 
I 'ôJJ p'Jr um dos sócios (\0 escri· 
iOrtG, Sidncy Saraiva, até a pre· 
,Cfi';a da lInprens~. OJrrda ne
~O\l qne lilf(~sse havidlJ comu· 
mí:Ltç~D via lãS entre o e~('ritó
J'iú lll: nl!ÜZ e a Casa lia fhnda e 
._Il~·~l· nfiu tnt0nd(~r as faL0eS que 
le\ [~rnrn a ;:lt'cretaria a faZer 
:}';l~\·l(· (k~Jt)imentu. 

.... tia Bilha problctnus de re
~.1I;I'IU.1I11\.!JJtv com as cu\egá~ e, 
ll{'púis da gravldez. cOI~Jeçou a 
lilílar IllUito ao trabalho - disse, 
!elllüudo dcsl)ualllicar a s('{·retá· 
na. que trabalha com ele há 
quatro anus, 

Ele Jura que a ,ua !>á!1icipa· 
\:iio na hlsloria foi apwas a de 
recomendar ao eserHono d(' ad· 
\.(X'ucla a l~gali·ta~ào du o'lC'ra· 
\;;0 montada p~lo staff \ .. r~'id~n. 
nul. \la r~tlnião da qua ele v"r· 
til'tpOl!. na casa do €'moaix . .ldor 
:.t~n'u!-> Culmbra, umuJ len""m 
p,mleip"ílo Alcides llin' I. (I pn:· 
,,,t( nte do llanl'o do lk.tsi!, La· 
I<~i«::t; Tôrrús. o ex·~t?l·rf'tário 
parllcular de C(,lIor Claudio 
VH:'lra t: o dUllu da t'il!i.1. .\r~t\.. 
1,1'.1 CurreJa explic0u sua presell' 
\'a nu escritório, na4Ul'il' mo· 
mento. Cü1l1 a segmnte Jra.sc: 

- \'im consultar os advO!(ados 
da elllpre,a sobre a rl,ja.;ão da 
nota oficial que o doutor Alcides 
pt.>diu para"divulgar. ~ 

~ 
<: 
~ 

S 
8" 
fS' 
>-' 
'D 

iS 
ti 
:;. 
~ 
O 
ti 
O 
(J 
O 
Z 
Cl 

~ 
cn 
cn 
O 
z 
b 
O z 
~ ,......, 
cn 
~ 

K) "'. o 
...... ...... 

I 
O ::o 
Cl 
;1>. 
O 
...... 
c::: 
ti 
I-< 

O 
;1>, 

~ 
O 
'-' 

o 
E. 
I:l ... 
'" & 
>-1 

'" 
~ 
>-' 
'D 
I-' 
V> 



Sábado, 4 de julho de 1992 ~llVtuf1o:0 . (Q~~O_ ift·.: Cf>?,,) i O País·3 

Cheques de Rosinete, secretária de PC, aparecem n~ conta de Ana Acioli, secretária do presidente 
JfIi' 

RICARDO AMARAL e 
CRISTINA VEIGA 

SÃO PAULO - A CPI do caso 
PC Farias comprovou ontem que 
a êonta no Bancesa da secre· 
tária do presidente Fernando 
Collor, Ana AcioU, foi abastecida 
nos últimos 12 meses com che-
ques de valor elevado emitidos 
pela secretária de PC, Rosinete 
Melanias de Carvalho, e pelo 
chefe de sua segurança e ex ·se· 
gltrança de Collor, o sargento da 
PM alago na Flávio Maurício Ra· 
mos. Em consultas aos bancos 
Rural, BMC e Bradesco, a CPI 
localizou ainda dois depósitos alo 
tos feitos no Rio por Jorge Luís 
Conceição, suspeito de ser um 
grande doleiro, mas nenhum do 
próprio PC ou de Cláudio Vieira, 
ex·secretário particular de Cal· 
Ior. Vieira foi apontado, no pro
nunciamento presidencial de ter· 
ça·feira, 1:omo a pessoa que de-
positava dinheiro na conta de 
Ana Acioli, para que ela a movi· 
mentasse. 

- Pelo menos nesse detalhe, a 
declaração do presidente Collor 
não correspondeu à verdade -
disse o senador José Paulo Bisol 
(PSB·RS), sub·relator da CPI pa. 
ra a investigação das contas 
bancárias. 

Os depósitos de Rosinete, ou 
Rose, como é chamada, na conta 
de Ana Acioli eonfirmam a de· 
núncia do ex·motorista da secre
tária de Collor, Francisco Eri· 
berto Freire I:rança. Ele disse 
à revista "lst08", e reafirmou na 
CPI. ~ue Ana Acioli ligava de 
BrasílIa para Rose em São Pau· 
lo solicitando dinheiro, que era 
sacado por ele 110 llancesa horas 
depois. A CPI localizou seis che· 
ques emiticto~ por Rose de uma 
conta do Banco Rural. em São 
Paulo, e depositados na conta de 
Âna Acioli no Bancesa. Todos os 
cheques são de valores altos. 

A maior fonte de recursos pa· 
ra a conta de Ana Acioli, no en· 
tanto, são cheques do mesmo 
Banco Rural emitidos pelo sar
gento Flávio Mauricio Ramos. 
Através de outra conta, no BMC, 
ele fez um depósito de mais de 
CrS 18 milhões para Ana Acio· 

li no final do ano passado. Fiá· 
via é mais do que um segurança 
de PC: é lima espécie de ~retá· 
rio e homem de sua absoluta 
confiança. Na campanha eleito
ral de 1989, era o lerceiro ho· 
mem do esquema. abaixo apenas 
do capitão Dário César CavaI· 
canti e do tenente Marcos Amo
rim, ambos trabalhando hoje no 
gabinete presidencial. 

A ligação entre Flávio Ramos 
e PC pode ser feita pela própria 
ficha cadastral do comntista no 
llMC. Ele se apresenta corno eco· 
nomista. nascido em Arapiraca. 
em Alagoas, e dá como endereço 
o sexto andar da Rua Ramos Ba· 
tista, 152. na Vüa Olímpia, I.'''!:! 
sul de São Paulo. Trata·se da 
pI;meira sede na capital paulista 
da Empresa Participações e 
Construções, a EPC, maior fonte 
oficial de renda do ex·tesoureiro 
de campanha de CoUor. 

- Sem temer urna quebra do 
sigilo bancário, posso afirmar 
que a CPI chegou a uma distân· 
cia milimétrica da confirmação 
das denúncias - disse Bisol. 

Ainda no Banco R ural. a CPI I 
loc.alizou dois grandes cheques, 
depositados na conta de Ana 
Acioli por uma quarta pessoa fí· 
sica, que tem como pré·nome 
Carlos Alberto. O presidente do 
Bradesco, Lázaro Brandão, que 
recebeu representantes da CPI 
na sede do banco em Osas('O, li· 
berou informações sobre os de· 
pósitos feitos numa agência ca· 
rioca do banco, por Jorge Luís 
Conceição. Diretores do Brades· 
co informaram à CPf que a con· 
ta de Jorge foi el}cerrada porque 
o banco susppitou dos movimen· 
tos feitos pelo suposto dnleiro. 
Ele se registrou ('orno agente de 
turismo e apresentou o Cle 
447.846.:3!i7·;]4-
, Alem do senador .José Paulo' 
Ui.ruL!. esti\'eram rOI ~o 
para investigar as contaF hnnrá· 
rias o senador Mário COVJ.s 
(PSDB·SP) e os áeputados iítg· 
maringa Seixas (PSDB·DF), Aloi· 
zio Mercadante (PT·SP), .rosé 
Múcío (PFL·PE) e Juckson Perei· 
ra (PSDB·CE). Eles fizeram um 
relato das apurações ao presi· 
dente da CP!. deputado Benito 
Gama (PFL·BAJ, em duas reu· 
niões no Hotel CaeSRr Park. 
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FlJMo usa o mesmo enden!ço pera receber e>nIo do BMe 

DEVERA o Sanooo Fed!1rml 
examinar nos próximos 

di •• o prolato de lei sub.tlltJ.. 
tlvo do d&ptrlado JoH C.rloa 
Aleluia sOOr0 • r.lorm. (>Cf

tuárlo. 

CONSIDERANDO qu<i hoov. 
acordo das tlderonças 

doa partidos par •• prov8ção 
d. mstórkl no Cama"" a ri
gor não <l6verla haV&r pro
blema par. o rápidO <161.,1-
mento do prole to no Sona
do. 

pORÉI\!. o. dloposiUvoa rft-
gulamsnlaro8 vlgento. 

'.eullam o oventual bloqueio 
da propoolção com • apr .... 
clação <16 nov •• em<Indoe • 
pedidos de vlsla pela. Co
mlssõe. Técnk:os. 

TALVEZ 001. e ... o mo-
memo de o s.nado, MIÍ

rio Cov,," - cuIa partido, o 
PSDB, subll<:l'eveu o acordo 
partidário n. CAma,. - do
monol,or 8U. indole demo
crlÍllca e .eu .spirlio público, 
deixando de obstruir a apro
vação do Importanle proleto. 

Bancesa não poderia informar sobre cheques 
BRASÍLIA ,_o Somente o banco 

ori~inário pode preslar informa· 
ç(>p, sobre cheques. depois que 
estes passam pela cúmar<l de 
compellsaç'lo no [Janco do Bra· 
sil, de acordo com tecnicos da 
compensação do BB. Eles asse· 
guram que, no caso da conta de 
Ana Acioli, a comprovação de 
que os depósitos foram feitos 
com cheques do BMC (Banco 
Mercantil de Crédito) e do Banco 
Rural e o emitente foi PC Farias. 
só pode ser fornecida pelos dors 
hancos originários dos cheques, 

e não pelo Bancesa, onde a se· 
cretária tem conta. 

Esta informação contradiz a 
declaração do Bancesa, apresen· 
I",la terça· feira pelo presidente 
Fernando Collor em seu pronun· 
ciamento, com o seguinte teor: 
"As intensas pesquisas até agora 
promovidas em nossos registros 
não apontaram qualquer depósi· 
to em sua conta corrente que ti· 
vesse sido realizado por Paulo 
Cesar .Cavalcante Farias ou pe. 
las empre.'3s Brasil Jet e EPC". 

Segundo o Banco Cenlral, o 

desconto dos cheques obedece o 
seguinte procedimento: no final 
do dia, os bancos recolhem todos 
os cheques. separam em pacotes 
por banco e mandam tudo para a 
compensação. No BB, é feita a 
troca dos cheques, e os bancos 
originários verificam se os che· 
ques têm algum problema, corno 
Falta de fundos ou assinatura in· 
correta. Nesses casos, devolvem 
ao banco deposilário. E este de· 
verá, por slIa vez, Informar a ir· 
iegularidade ao cliente que rece· 

beu O pagamento. Depois. ache· 
que volta para nora compensa· 
ção. 

Se o cheque nào ti\'er proble· 
mas, na compensação ele é de· 
volvido ao banco originário. Por 
norma do Banco Central, este 
banco deve guardar o cheque 
original pelo período mínimo de 
60 dias. Passados os dois meses, 
fica a critério do banco manter 
os papéis arquivados ou expur· 
gá·los. Antes, porém, o banco é 
obrigado a microfiltnar todos os 
documentos. 
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CP! devassa depósitos para Ana Acioli 
SÃO PAULO - A subcomis· 

iáo da CPI encarregada de in· 
'·estigar a" denúncias contra o 
empresário Paulo César Farias, 
o PC, recolheu ontem 20 cheques 
depositados na conta do Bancesa 
da secretária do Presidente Fer· 
nando Collor, Ana Acioli . Esses 
cheques foram emitidos por dife
rentes pessoas, mas, segundo o 
senador José Paulo Bisol (PSB· 
RS), obedecem à mesma periodi· 
cidade de depósito e são de valo· 
res semelhantes. 

- As investigações /lOS colo
cam próximos da fonte real que 
nos interessa - afumou o sena· 
dor, sem citar qualquer nome. 

Os parlamentares que partici· 
param da diligência feita ontem 

Benito propõe junta 
médica para secretária 

SÃO PAULO - A CPI pode 
convocar uma junta médica para 
avaliar as reais condiçõe, de 
saúde da secretária Ana Acioli, 
que teve um filho no último dia 
17, para depor aos parlamenta· 
res da comissão. A afirmação 
partiu do deputado Benito Gania 
(PFlrBA), que preside as investi· 
gações do Congresso a respeito 
dos negócios do empresário Pau· 
lo César Farias, o PC. 

- Temos de aguardar as decio 
sões do médico da secretária, 
com todo respeito. Mas há um 
tempo limite para isso. Se não 
obtivermos resposta, uma junta 
médica do proprio Congresso, 
escolhida por nós, fará novos 
exames - contou Gama. 

O deputado afuroou que a CPI 
sabe onde Ana se encontra hos· 
pedada. A .secretária tem se es· 
condido da imprensa para se 
resguardar. Segundo o médico 
obstetra Luiz Eduardo Vieira Di· 
niz, do Hospital das Clínicas, 
não há pre\1sões sobre a melho· 
ra de seu estado de saúde. Ana 
não autorizou a transmissão de 
qualquer boletim sobre seu 
acompanhamento médico. 

Gama justificou a possibilida· 
de de convocar a junta pelo pra· 
w que a CPI tem para apresen· 
tar o resultado de suas Ulvesti· 
gações (11 de agosto). Segundo o 
deputado, essa decisão só foi to· 
mada pelo respeito ao Congresso 

~c. ~ trabalho de Dinit· 

nos bancos BMC. Bradesco e Ru· 
ral ficaram surpresos com os no· 
mes dos emilentes dos cheques 
de\lositados na conta da Ana 
AClOli. 

- Descobrimos mais do que 
esperávamos - l'Omentou o de
putado Sigmaringa Seixas 
(PSDB·DF). 

A hipótese levantada pelos 
parlamentares é a de que o 
maior supridor da conta de Ana 
tenha tentado dissimular sua 
atuação utilizando outros depo
sitários, talvez alguns doleiros. 
Mas os parlamentares recusa· 
ram·se a revelar os nomes dos 
emitentes sob a alegação de que 
o sigilo bancário só pode ser 
quebrado para a CPI. 

Telefonistas são 
ouvidas em sigilo 
BRASiLIA - o delegado Pau· 

lo Lacerda tomou ontem o depoi· 
menta das telefonistas do Palá· 
cio do Planalto Ana Luiza Leão 
Morais e Edileide, para saber se 
a secretária da presidênCia da 
República Ana Acioli solicitava 
que ligassem frequentemente pa· 
ra os escritórios do empresário 
Paulo César Farias, o PC, em 
Brasília e São Paulo. Elas foram 
citadas, mais a teleforusta Rosa, 
pelo motorista da secretária Ana 
Acioli, Francisco Eriberto Fran· 
ça, na entrevista em que revelou 
ser PC quem paga as contas da 
Casa da Dinda. Rosa não prestou 
depoimento por estar de férias. 

No [mal dos depoimentos, que 
duraram seis horas, as telefonis· 
tas não quiseram falar ã impren· 
sa, nem o delegado comentar o 
assunto. Ambas foram acampa· 
nhadas pela funcionária do Palá· 
cio do Planalto Sandra Lúcia 
Spindola Pinto, que também não 
quis dar entrevista. 

Estavam previstos para on· 
tem. na Pohcia Federal, os de· 
poimentos dos gerentes João 
Máximo de Oliveira, da locadora 
GM, e Mauro Valéria, da Loca· 
brás, que terminaram não ocor· 
rendo. 

O delegado Paulo Lacerda tem 
até o dia 24 de julho para termi· 
nar o inquérito policial que in· 
vestiga as denúncias feitas con· 
tra PC Farias. Ele não quis ante
cipar os nomes das. próxima~ , 
pessoas a serem ouVIdas no cl}' 
so. , ' 

Aparece o homem do cheque 
Extratos provam 
que Flávio era 

funcionário de PC 
SÃO PAULO .- Xerox de 

extratos bancárius de Flávio 
Mauricio Ramos - o homem 
que depositou um cheque na 
conta da secretária Ana Acia. 
li - enviados ol;tem à reda· 
ção do GLOBO em São Paulo, 
demonstram qur Flávio tra· 
balha com o empresário Pau· 
lo César Cavalcanti de Farias. 
Os documentos, relativos a 
aplicações finan :eiras feitas 
no Banco de Investimentos 
BMC, trazem o r.ome comple
to de Flávio e o endereço do 
local onde funciGnou um dos 
escritórios da EPC·Empresa 
de Participações e Construo 
çóes LIda, em Sã') Paulo. Fun· 
cionários do prt!dio lembra· 
ram·se perfeita/lente de Fiá· 
via e afirmaram que "PC não 
andava sem ele" 

Eles o descn·veram sem 
qualquer hesitação, assegu· 
rando que o vir&m várias ve
züs, já que FI~vio sempre 
acompanhava PC Farias 
quando este chegava ao pré
dio, até o último trimestre do 
ano passado, épvca em que a 
EPC deixou de funCIOnar ali. 
Segundo os funcionários, Fiá· 
via é moreno, tem os cabelos 
escuros e cerca de 1,80m de 

altura. Ele freqüentava os es· 
critórios da empresa normal· 
mente dois a tres dias por se
mana, a não ser quando viaja· 
va, e recebia pessoas e corres· 
pondências regularmente na· 
quele endereço, como o seu 
patrão, PC Farias. 

- Eles sempre chegavam 
em um Diplomata ou um 
BMW, com motorista e vários 
seguranças. O FláVio era sim· 
pático e cumprimentava a to· 
dos. Já o PC nem bom dia da· 
va - contam funcionários. 

As cópias de documentos 
que chegaram ao GLOBO nár· 
deixam dÚVida sobre a liga· 
ção entre Flávio e a empresa 
de pC. Um exemplo é o extra· 
to mensal do Fundo BMC de 
Aplicação Financeira, do Ban· 
co de lnvestimenlos BMC 
(CGC 58.685.322:0001·00, carta 
patente 7747274/88). Datado de 
29/05/9'2, traz [) código de in· 
vestidor 0085/0\174/6 e foi ex· 
pedido em apenas uma folha. 
O saldo anterior, de 1 de 
maio, é de Cr$ 3.174.506,60, re· 
lativos a 252,3317 cota, do 
fundo de aplicação. A remu· 
neração foi de CrS 621.856,70, 
totallzando Cr$ 3.7!Jtl.:J6.1,3O. O 
saldo em cotas é de 2523317 o 
valor da COta 15045,130277. Ás 
cotas dlsPOniveis são 252.3317, 
a rentabilidade no mes foi de 
19,50, e a acumulada no ano, 
178,60. 

Oposição acha que situação é critica 
-~--~.-~ .. - a conexão PC/Ana Maria. FalIa 

. NUBtA FERRO verificar a outra ponta. ou seja: 
BRASILIA - . Parlamentares descobrir para onde foram os re· 

M opOSição con,"lewm que a Si' cursos depositados na conta ti" 
tuaçao do présidenle Collor a· Ana. E se não forem achados ((e· 
gravou·se muito com a descober· pósilos de CláudIO Vieira na con· 
ta. ontem, por IOtegrantes da ta da secretária do presidente. 
CPI, de depósitos em cheques de como ele contou que ocorriam. a 
fUllcior.àrios de Paulo Cesar Fa· situação ficará ainda mais dl'lI· 
rias na conta da secretana Ana cada _. avaliou ontem o senador 
Maria Acioli Gomes de Mello. Mauricio Correa (PDT·DF), vice· 
Em ,eu entender, o president~ presidente da CPI do Congres>o . 
tera que dar novas e. maiS difi' que investiga denÚllcias contra 
ceis explicações a Naçao, e desta PC Farias. 
vez, com documentos que com· Para o vIce· líder do PSDB, na 
provem a origem dos recursos Camara, Sérgio Machado (CE), 
empregados para pagamento das se a CPI quisesse, "com este 
despesas da Casa da Dmda. achado poderia até encerrar 

- Se os cheques são de pes· seus trabalhos". Para ele, a si· 
soas ligadas ao empresário Pau· tu ação do presidente Collor fi· 
lo César Farias, fica conlib'llrada cou quase insustentável. 

Governistas dão 
mostras de fidelidade 

BRASILlA - Apesar de ter 
impressionado o, oposicionistas, 
os novos documentos obtidos on· 
tem em São Paulo pela CPI do 
PC não causou a mesma reação 
em parlamentares governistas. 
O líder de Collor no Senado, 
Marco Maciel (PFL·PE), prereriu 
alegar desconhecimento sobre a 
existência dos cheques para fa· 
zer uma analise mais profunda 
sobre o resultado do trabalho da 
CPI em São Paulo. Como estraté
gia de defesa do Planalto, cha· 
mau a atenção para o fato de o 
marido da secretária Ana 
Acioly. Fernando Gomes, ser só
cio de PC Farias. 

- Até agora não se produziu 
nenhum documento ou peça que 
lenha efetivamente atingido o 
presidente - concluiu Marco 
Maciel. 

O senador OdaCir Soares 
(PFlrRO), por sua vez, procurou 
mamer·se ftrOle na sua pOSição 
de fiel escudeiro do PreSidente. 
Para ele o, cheques pudem ser 
"provas. mas provas niío julgam, 
iniciam um processo". 

- Fico do lado do presiden· 
te mesmo que o PFL rompa. Só 
me afasto na hipótese de que se
ja decretada a perda de seu mano 
dato, pelo simples fato de que ele 
não sera mais presidente e eu 
continuarei ,enador até 1998 -
disse OdaCir Soares. 

Fatura de Santana 
alugado é mistério: 

BRASÍLIA - A Locabrás, em.: 
presa que alugava o Santana ZZ· 
1212 usado por Ana Acioli, secn' 
tária do presidente Fernando 
Collor, não emitiu nenhuma fa· 
tura referente à locação desse 
cano. Segundo o motorista Eri· 
berto ~'rança, que trabalhou duo 
rante três anos para Ana Acioli, 
o aluguel do Santana era pago 
pela Brasil·Jet, empresa de Pau· 
lo César ~·arlas. 

Ao ~:er procurado ontem por 
unl assessor da relataria da CPI, . 
Nilo Valério, irmão do saciO· 
principal da Locabrás, Mauro: 
Val,erio, informou que o carro' 
não pertence à locadora. Apt;sar 
de estar no nome da antiga pro·· 
prietárin, uma moradora do La·· 
go Sul de Brasília. Nilo contou 
'lue o Santana pertence ao ir.não 
Mauro Valéria e a Jose Má.'lmo 
Oliveira, socio da GM. outra !o
cadora que presta serviç\is à 
Brasil·Jet. 

O próprio Nilo Valéflo sU~eriu 
a CPI que investigue as CO!lIaS 
de Máximo e de seu irmão, ~.j3U· 
ro Valéria. 

- A fatura eles náo Vãl' en· 
contrar, porque o negócio era 
feito direto com o Dr. Paulo Cé· 
saro Mas o cheque do Dr. Paulo 
César pode ser encontrado nas 
contas bancárias - disse Nilo a 
um dos assessores do relator 
Amir Lando (PMDB·RO). 

A Locabrás envIOU ontl'm à 
secretaria da CPI as notas fi ,cais 
que emiUu no último ano. 

~ 
<: 
(1) 

g. 
(3 
a. 
(1) 

>-' 
\O 

~ 
tJ >, 
~ 
O 
tJ 
O 
(J 
O 
Z 
O 

ê1 
C/) 
C/) 

O 
Z 
> 
(J 

Õ z 
> 
t""' 

,-.. 
C/) 
(1) 

""' I>l. 
O ..... .... 
I 
O ::o 
O >. 
O 
'-< 
C 
tJ ...... 
O >, 
::o 
Õ ....... 
o 
6. a 
Il' 
[ 
'"1 
I>l 

~ 
>-' 
\O 
I-' 
U! 



*' \1 DI,!H{ \~Jl Ikf!l;', ~"p(yp Il'-Ut~';ILn í1> Icut4 f'X (i'{tJ'OLilICA I: (jO\'l:.R 1\0 \pllJl.1 hrLI j 1I "_. a 

Depoimentos não ajudam ~efesa de ex-presidente 
• Especulador nào assume 'fantasmas', Vieira nào leva contrato da Operação Uruguai e motorista denuncia al11eaça~ de morte 
URA~íUA - o primeiro dia ~c 

:J'Klimenlm~ na Combsào E\jltXial 
,) Impl'lIdmu'IJI do Senado nào 
IlIdou a formar convicção da 1110-
,n<la do pr<>i~enle af",lado fer
.mdo Collor. Senadore~ avaliam 

ílH! m depoimentos do ex-secrelá
,(\ Cláudio Vieira. que não apre
'IIlt)U ~) COnlr<tto original da Ope
I\'áo Uruguai. e do ""peculador 
~Jjulll Turner. que negou nova-
1~'IHe \4!r re:-.pon!);hcl pelo~ corren
,I.h litlll/LHIIII_\, não ajudanun a 

h:Il!:ii.1. 

Sem a pre:,ença. d~hl velo da 
!'pU ti" tflOqllt'de Collor. o ex-mo
Iri\I" da 'l'Cretúria Ana Acoli. Eri

'l'rlO hllnçl.l. contou à comi~o. 
m depoimento de 35 minutos. que 
~'Q!ht-u umeaçl.l\ de morte apó~ ter 
It-'nundudo as ligaçõe~ entre PC e o 
'I.lI1allll. 

Dt.~informado !tObre o proce~~o 
h.' imlk.'1Ir//1/It'1II. o ~nudor Gerwn 

I Jmala (PDC-ES) ""lava «rio ~e 
Itle Turna e Vieira derenUeriam 

I ollor. Apl):O> O!\ dois depouncnlm, 
nnduiu que a acusação estava cer

r,1 ao conH)Cã·los como testemu· 
Ilhi:t!\ contra o presidente, "Se os 
·")h eri:tm 1~lemunhas da acusa· 
.. io. cumpriram bem seus papéis", 

re,umiu. Na avaliação gerol. o falo 
que mais p""oU conlra Collor foi 
Vieira ter se negado a apresentar os 
documenlos originais que compro
vam a Operação Uruguai. repelin
do o que fez na CPI do PC. r "A silllação se complicou para o 
pmidenle afa,lado", analisou o .... 
nador Irao Saraiva (PMDB-GO). 
O falo novo apresenlado pela defe
sa e por Vieira - o alegado uso de 
saldos de campanha par. as despe
'"'s de Collor - é apenas wn "en· 
godo". segundo ele. "Quanlo mais 
âlibis eles criam, mais en't'Olvem o 
presidente", emendou o ~nador 
Ronan Tilo (PMDO-MG). Para 
Saraiva, o que r""lou das primeiras 
oilO horas de depoimenlos foi • 
confinnaçào das inv""ligaçôe8 da 
CPI do PC. 

"Querem Iran,forTlUlr ludo em 
gmnde crime eleHoml, mas acredito 
que o problema seja de nalureza 
penal", avaliou Mário Covas 
(PSDO-SP). Esperidiào Amin 
(pDS·SC) acha que novidade, só no 
depoimenlo de PC. hoje. "Mas não 
acredito em grandes revelações, 
porque nào creio que ele e Collor 
eslejam rompidos." ..J 

Negócios "promíscuos" 
o presidenle da OAO, Man:elo 

Lavenére. concluiu que 00 depoi
lIIenlos de Claúdio Vieira e Najum 
I urrrer confinnarom 8 "promiscui. 
,Iade de &eus negócios", deixando 
c"idenle que aào uócios. "É dinhei
lO, dólar e ouro que vão e vêm sem 
documenlaçào", observou, após 
ouvir as testemunhas. Segundo ele, 
,0010 não foi apresenlada qualquer 
documenlação, a Operação Uru
~uai "ficou na dependência da cre
dibilidade de um doleiro e de wn 
,Imigo do presidente Collor". 

Na avaliação de La~nere, a co
murucaçào entre Vieira , Tumer 
era, de acordo com OS depoimen
lO<, verbal. ''Tudo llIl boae da ron
liança cega." A oegativa de Vieira 
em apresenlar o original da Opera
,ão Uruguai, a aus6ncia de provas e 
J' declarações das teltemunhas 
P,I~ .. IIIIIdI~: ':Havia 

servia ao presidenle, à secretária de 
vários nomeo (Ana Acioli), ao PC, 
a Vieira e ao Tumer. 1I 

Sentados no lado opooto a La· 
vené~ e ao advogado da acusação, 
Evandro Lins e Silva, flC8l8llJ os 
advogados de Collor. Evaristo de 
Moraes Filho economizou pala
vras, enquanto José <húlhenne Vi
lela lentava capitalizar a favor do 
cliente os depoimentos de Vieira e 
Turner. "Eles favo~ram a defe
'"'. Estão na linha que a defesa 
suslenlou, ou seja, que a aplicação 
dos rocurws foi feita ab&olutarnen
)e fora da interferência do preaiden
te Collor", disso Vilela. 

Vilela admitiu que preferia ver O 

original arr-tado. "Mas Vieira 
não é obrigado a tram JlfOVIU • 
entendeu não ser o momento opor
luno." Repelidas V_, nervoso, 
aaoinaIou qllOç. UlaiIllIl'lf 

°MMp!I!gA! !21!W 
8r.em. -Joa.tm" OooçaJv •• 

Bf"aalll. - JoNm&r Gon9aIVM 

NA.lUN TURNO 
II1II "Nào tenho comprovanle. 
Soya favor da via oral" 

O especulador Najun Turoer repeliu li 
comissão que não é de sua autoria o 
lermo de declaração que as~inou em 
agoslo, em que se respon;abiJizava pelos 
depó,;los de !allfiJsmas nas contas do pre
sidenle Collor. Najun disse que fez pou· 
cos depósilos em seu nome. Os demais 
eram do doJeiro Jorge Luiz Con«içlio e 
de Ro,inele Melanias, secrelária de PC. 

Em depoimenlo que durou mais de 
duas horas. Turner, uruguaio radicado 
no Brasil desde O final da década de 70, 
confinnou no Senado as declarações fei
",s em selembro ao DPF, quando foi 
auluado por sonegação e leve de pagar 
Cr$ 3.5 bilhões. Segundo ele. a declara
ção lhe foi enlregue pronla pelo advoga
do Sidnei Apocalypse, de São ,,"ulo, e 
por Cláudio Vieira, que o teria induzido a 
assiná·la. 

Turner monte, .. a versão da Operação 
Uruguai: em abril de 89 recebeu de um 
emissário de Vieira - o especulador uru-

UI •• MO FRANÇA 

II1II "Diziam que eu não iria 
passar do fim do mês" 

upuxa, nào imaginei que fosse ser tão 
tranqüilo", suspirou Eriberto França, ex
mOlorisla da secrelária do presidenle 
araslado, Eriberto França, logo após de
por à Comissão Impeaclunenr. Respon
dendo com monossi1abos â maioria das 
perguntas, Eriberto reafirmou lodas as 
denúncias que fez à CPI do PC e arran
cou sorrisos de salisfação do advogado 
Evo.ndro Lins e Silv., responsável pela 
acusação contre Collor. Lins e Silva fICOU 
tão aatW'eilo com o depoimento de Eri
berto que dispensou perguntas. "Nado a 
perguntar senhor presidente", di ... 80 
senador EIclo Álvares (PFL-ES), presi
dente da romissão. 

Sem a inlinúdação doa defensores de 
Collor, como na CPI, Eribertó conlou 
lU .. ~ .......... J.,.. ............ -A.-

gualo Emilio Bonifadno - Cr$ H.12~ 
milhões para aplicação em ouro. re~uha

.do da conversão de empr.'lImu ~e USS 
.1.75 milhões que Collor obl<,e n" AlfJ 
Trading. O resultado da aplicaç"o ". 
depo,ilado. segundo ele, nas cOOla' lI1~i
cadas por Vieim. Turner db~ n.io h'r 
comprovantes, "Minha relação (UI11 ele 
era de confiança mútua." Segundo T ur
ner, isso é comum no mercado. "Sov ; 
ravor da via oral", disse em p"rllmlwl,' 

Tumer contou que clm!iuu nu aH11 
dos empresários Paulo Oclú\'IO e luil 
t.stevão e do enlão gOlem"dor de Ala· 
goas, Fernando Collor. Conlou que linha 
com PC Farias um sbtema de Cúm~lI~a· 
çào financeira, envolvendo alta~ ylllllltius 
emprestadas de parle a parte. "A, 'ele, 
ele me devia 70 quilos de ouro, tlUlrus 
veltS eu devia a ele 40, .\O 4uilo,". d;'",. 
com tamanha candura qUI: prO\ocou ri

sos. 
QUllSC sempre rasgava os ret:lbo~ de 

depósito, contou, tão logo Vieml confir· 
mava sua compensação, "Ek: me indicU\iI 
os números das contas e dos hanco\. Eu 
providenciava os depósitos com re..:ursm 
meus, e de terceiros, Usava ne~!les paga· 
II1<nlos inclusive cheques de PC." 

Orasil Jel, de PC, par. pagar as ~e,pe.",
da Casa da Dinda. "Diziam ao Ielefone '" 
eu já linha comprado o caixão, po;, n"o 
passaria do fim do mês." Aponlou a 
ronlabilista Madalena Ca<hali. 4'" Ir," 
balhav. no 3' andar do Planallo - o ~o 
gabinete presidencial - de ter ",ccbldo 
OS exlralos bancários que ele havia enlre· 
gue A secretâria Ana Acioli. Mudalena. 
eegundo Eriberto, seria responsável pel., 
declarações de Renda de Collor. 

"Acho que prestei wn serviço à na
ção", di ... ~riberto, após o ~eJlt)imeOlo. 
Reconhecendo que sua vida mu~ou de· 
pois das denúncias - é obrigadu a ~Jr o 
endereço da sogra, para evilar pe"egui· 
çôe8 - Eriberto conlou que senle >albla
ção quando é reconhecido na rua. "As 
pessoas 111< cumprimentam. elogiam mio 
nha condul .... disse. Surpre;o com o aIO· 
bienle tranqüilo da romis;ào. ficuu con
lenle porque desla vez náo houve 
agressões. "Mas ainda não h:rnânou, 
pois vou ler que depor no Supremo." Em _ ....... ___ ... ______ -,_Ao> •• _ ,-
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Estratégia da defesa de 
Collor vai depender de PC 
\:I6ucIIa ,...,."'" 

. A clefesa do presidente afastado 
,. t'rnandn Collor terá. condições 
.I~ dizer ainda hoje à t:umissãu 
, \pt'dal do Sl'lIadu se vai o.hrir 
lIIão tio depoimentu do ex-minis-

I) Ja Ecunomia, Mareillu Mür
'toes Mureira, cuml) testemunha. 
l'mlo .,.'ai depender de cumu irão 

1 ranscurrt'r as audiênf.'Ías plíblicas 
,It' hoje, quando serãu ouvidas, 
, unlll lestemunhas arroladas pela 
Il'llsação, a secretáThl Sandra 
Femalld~s. ti e;Jl;-presidente ela 
I't'truhnis. MuHa Veiga, o empre
,<iriu Paulo César FarillS, Se nãu 
IlOuvt'r uma maJlifesta~'ào da de
It~Sll em tempo hábil, o relator, 
\t'nador Anttmiu Mariz poderá 
"'pliL'ar u Ctkligo de Pr(}{:esso Pc
lIal. que o autoriza a dar prosse
~lIilllento au pnK'essu dispensan
,lu o tlepuimentu de Mardlto e 
.. té mt'!lmo sua substituição, 

,'i?nr:~:t~~~t:~~as~~ln~:!!~~I~~~~ 
\t%wur Élcio AJVdJ't's (PFL-ES), 
de que Marcílin não foí ~ncontra
Jo, cunforme t,t!rtidão du escri
\ ão du prucessn. A t'spusa de 
Marc.·ílin não souhe infumlar se
'1t1f'r u Im.'a1 onde o ex-minislrn se 
(.'fil'Ulltra. Sahe, aptmas, que (-'!llu-

rá de volta ao Brasil no dia 17, 
CcrtifiCatlil, a defesa teria três 
dias para s~ m .. nifeslar, pudendu 
abrir mào desse uepohnellto ou 
indicclr um substituto, Ou, ainda, 
tentar um adiamentu da data clu 
depoimento, como já fez através 
de uma petição entregue ontem à 
t'umissão, Mesmo assim, no Onal 
do dia de ontem, quando as três 
testemunhas da acusaçâu -
Cláudio Vieira. Najun Turnt'r e 
Erihertu Fran~'a - já haviam fa
lado, a defesa de Collor fez ver 
aos sellauores que há umll pussl
hilidacle de at'urdo, Disse que em 
4" IlOras estaria apta a ree.l,ami
nar a (Iuestáll, nu seja, reavaliar u 

re=~=~e~t~~)'tldesa 
~:~~~:~ ~i~~~ 1Iv:~~:r~~Il:t~:~;~ 
Iluer forma, o que está culucado, 
até o mOlllentu, é a illSistcnda da 
defe!la Iluauto ao depuimcntu de 
Marcílio Marques Moreira. Por 
isso mesma, o relator deverá 
í!prt'st'ntar até Wllanhá à tarde um 
parecer a respt'ito (Ia petição da 
defesa, Antônio Mariz terá duas 
alternativas: ou at:eita a reitera
çãu t' marea (Iova data para que o 
e,'-ministro !leja um'ido, ou inde
fere () requerimento, ampan\du 

pelo artigo .JOS tlu Clidigo dI' 
Proc.'esso Penal, pelu qual, St' a 
testemunha de dc.'fe!la lIão for en
contraJa e I) .It-usatlu, em tres 
dias. lIá" indicar oulro, u prHc.'es· 
sn prossegue. O seud.dor Éldu 
Álvures insiste, purêm, uu exame 
dt' um outro arti~u, 11 397. muis 
hrando, e, segundo u elual, sC' não 
for encontmdll a tt'stt'tnunl,la, o 
juiz (no caso a comissão) pmlerá 

ra~~~,s~;r~~t:~~~(I);i~~I(: ~~~~~r~~: 
triu para sulicitar à defesa um 
novo suhstituto, 

"A cumissão ",io pntlenl "c.:ar à 
mercê das via~t'm tlu Marciliu". 
dispara () relutllr Alllcinio Mariz. 
Atliallte, por nutro ladu, qut' se 
sua upc,'ão for u primeira, a de 
utcilar us termus da pcti\,'ãu tia 
IIdesa, "mart'aria lima dai a t'1O 
fUIII;ãu c.lo rihllll du Ilroce'iso", 
Ele (luis dizer que lIãu \m~tende 
tumprolnt'tl:!r ~() t'lilefll áriu da 
comis!lão. eUllmrà c!lse t'alt"ndáriu 
presuma a. nito ~:o.istÍ'ncia de ind
dentes proct's5llais, "CJue sâu per
feitamente possív~i!I", A comi!lsãu 
pode, ainda. intimar M'drcíliu 
Marques Mureirâ a vir dl:!pur. 
Ma.~ es~{' é um pWl'CS,'iU dcn!ura
qo e, 1t'lIlhra () pn'siJente EIl'iu 
Alvares, u uhjt,tivo ~ a l't'It!riJadt'. 

Eriberto traz 
contadora do 
Planalto à tona 

o muturlsta ~~rallcis('u Eri
herto Freire França, 'Iue traha
Ihava no Plllál'io do Planalto pa-

~td~~r~r:1::ti:du;!~~~~II:l~tt~) r:~r 
lor, Ana Acioli, re"l'lou ontelll a 
t'dstêllda dt! uma nova persu
nagem no esquema {Ie paga
m~lItu das contas de C(,lIor por 
PC Farias, Segullc.lu Eribertu, 
todos os recibOs de depósitos 
bancário! que efetuava. por ur· 
dem da secretária eram pusteri
onnente entregues à cuntadura 
Maria MadaJena C<f.l'hatte Cam
pos. Integnlllle da asse'isuria es
pecial do presidentt' (:ollor nu 
Planalto, Maria Madalena era 
respunsável pt'ln illlptJ~ICI de 
renda do presideute afastadu l' 

trahalhava em ullla sal .. do :}o 
andar do palácio, perto do gahj· 
nele presidencial, 

Eriherto Frallc,'u prt'stuu um 
rápido depuimento à l'()lIlis~ão 
especial do impeachmeut t' eou· 
firmou tod115 as declll1ações fei
tas anteriormente à CPI do PC, 
Em 1 ° de julhu tílliulU, u de
puimelllo (Ie Eril>ertu tramfur
IItUlHC em UIII mu.rt'O dus tra!.;!· 
lhos ela CPI, Fui l'um slla'\ in
fllrm,,~'ôl:'s sohre transa<;üt's O
nam'l'iras feitas por urdt'1Il de 
Alia .. \ciuli Ilue os parlan1elltare!l 
ela t'umb!>ão chegaram au elu 
entrl' as atividades do empresá
riu Paulu César Fari<L'l e Ft'r
lIandu Collor, Ontcm à tarde, 
Eribl'rto voltou à lIIe!lma sala 
em tlue faluu à CPI tio PC; e 
Ol'OI1 das 15h21 as IS1153 ti {Iis
pusic,'uo dus intt'gnutlt'., tia (,'0-

missão e dus advogados ut' d~fe
sa e acusação, 

O Úl1ieH dado HUVU traLit!u 
por Eribt'rtu, a t'Xistl'Ut.:Ía da 
t'untadura Madalella Cllclmllt', 
surgiu l'uriosamelllt'. tliulltt' de 
pergullta I:!lwaminhada pt'lus 
auvogutlns til' Collor, Jmt> Cui
IherTllt' VilelJ t' EvuristCl Ul' Mu
rais Filho, suhre vara (111t'nI en
tregava os redbus autenticados 
tios clt'p6sitos baul'iirilJs, 

"Eu us t'ntregava do dona Ana 

~~,~iaS~:a d~' p~;:fd;:::~~'~'~I~Il~ 
Madlllcua" - respulldt'1I Eri· 
I}t!rto, 

O rt'lalor da l'UlIli'iSlln, !leoa
dur AlItôlliu Maril (PMDB·PB). 
pt"diu mais infornla~'õe!l !lullre 

J..'ril,(·rlu: IIUlÚ unta l'(.'U.·!dpjo 

Madalena, ali cJlIe Eriherto res
pundeu que se tratava de uma 
contadura (lu Presidente, que 
era dl' Alagoas e flue se Instalava 
em uma sala 110 3° andar du 
Palácio du Plallallu, 

Apesar du ~urgimelltf) de lima 
nuva testemunha. lanlu o presi
c.lentlf da l'onlissão, senador ÉI· 
ciu Alvares (PfL-ES). CO(J1U () 

relatur Antôniu Mariz não deci
diram ainda se vãu t'Ullvorá-la 
para ,prestar dt'poinlt'l~to~ Elc!" 
cUlISulera qm' a comlssao lIau 
dt'\'e pWl'urar mais infonnac,'õ~s 

~:~~e;~~:) S~uv:~~~a~~~~S~)I~t II~ 
Marll. c.lhst' (IUt' na próxima sex
ta-feircl de('Íl irá se Jll'de oU nãu 
a t'tIIlVo('at,'ão de Madall:!na. 

Tanto os senadores da ('omis
.!Iãu t'UIIHI 11 advogado de al'usa
çãu Evandrn Lins e Silva ucredj· 
tulO que n testt<Olunlto da eon
tadora pode ser mais importante 
à .. ,,!leia Fl~dcral. para t'sdare
dmclllu dos (,'rintes comum 
alrilJllítlllS a (:ullur, t' !lÓ o dis
pl:'l1sam lia ('untis~ãt) para (!ue us 
trahalhos náu wJum Jt'tar(Jados 
e tamhém pontue IIU Senadu o 
julgamt'lItu é Jlolítico, 

Durante seu qllt'sliul1d.lIIl:'utu, 
Eriberto FraJH;a \'tllttlU a afir
mar ellll:' fui de, t:'m l'ompallhiJ 
dI) mulurhta de CMudiu Vit'ira 
(Ju!lé Anttmin), quem fui husear 
(I Fiat Elha de Collor IIU r~ven
dedora CVp, Também reafir
mou ter vislo PC Farias nu Pla-

d~~t~~:::!>aã~s~~i~~r:~I~!j!s~~t 
lur (12 dI:! agustu), 

!:.L..q>J Ir ·v, II-C-. 

CORREIO BRAZILlENSE 

Ausência da 
tropa de choque 
ameniza clima 
O clima emuciullal da CPl do 

caso PC não guarda muitas setne
Ihanc,'as com li .!Iisudel. clu tribuna.] 
de jlíri em que se tramfurmuu a 
mesma sula du St'uadu, a~ura uti
lizada pela cumis~ão especial do 
itnpea('hmenl. A rotina de tral>u
Ihu, mlU'euda pelus COJlstantes 
atritos das uposÍl;c.es t'UUl u trupa 
de choque eJJl defe!ll!. du Planalto, 
dos tempos da CPI, des<lpareceu 
por um simples mutivu: o presi
dente Collur lu10 te\'l' tluem o 
defeude!lose untl:!lI\, Ch .. enadures 
Odacir Soare, (PFL·I\O) e Ney 
Maranhãu (PHN-PE), que litlera· 
vam a uelesu til' Collor lia CPI. 
nàu comparenmulI à n~lIniiiu que 
(1U\'iu os testl'mullhm dt' Cláudio 
Vieira. do uperouJur Najum Tur
Iler e do mutorista Eriht'rtu Fran
ça, 

Na CPI do PC, os micrufont'"5 
dos parlamelltare!> servialll tanto 
li discursus eleitunth quanlo às 
pergunlis obriga~órias à!l teste
munhas:' -Ml}.s 'a. t'xperiêllcia da 
comissáo'~ ~~~ i!I,(II!érito fui Ulml 
boa escolí\'·p<).r;r.a l'Ulllhsâu l'spe
cial, Por -~I:!tei:iúinut;iiu de- seu 
presidente .. sf!l1J,tlnr EIl'iu ÁIViU'6S 
(PFL-ES);~lfl{ublllIl dos 21 sena
dores pôrle·~c_<.lirigir diretamente 
à.!I testemu'úJl;a~: Suas j)erl(untas 
são t'ntTt'.gl!~~ W!r est'ritn au rela
tor AutÓl)fo' ~1.fÚü (pMUB-PD), 
que. t'Um.il.juii, prnl'C!I!lUnte. tratl!. 
de inquirir :a.- ,1~~t~lIIullha. Com 
Isso. garailiiu~st··' inuis agilidade 
aus trahallw!I, puis o relatelr pode 
indeferir pergulltas impertinen
tes ou já resp1l!Hlitlas, 

\ 

"O desafio d~stu comissü" é, na 
verdade, ctll.lfiithar o tjue já foi 
ditu na CP). fllfo.! ti" dima emoc}.. 
onul ali estl!.b~lt-t'f~,~"~ tlii. u pr~ 
sidentl' Élciu Al\iarb, l'um'elll'ido 
de flue a fu~c .in,vt'~ligatória, de 
perseguir fatu'i Ilm'(I'i, u('uhou, "A 
grande vih,ria (JlIl' potlerclllos ter 
é a de gUllllur tempo !ll'lII tjue se 
pus~a dizer, elll IIl:'lIhlllll nlllmt'lI' 

tH. que u pn.'!lidt'lItt· lt've, t'ercea
do scu uireitu de c.lefe!la", resu
millÁlvares. 
Proml3CfJ~ -() presiden

te da OAli. Mart:elo Lawnerl:!, 
que presl'nciuu u depoilllento, 
concluiu (lU c us c.lepoimt'ntos de 
Clâuuio Vieira e NajulII Turucr 
cOnllrmllTaln a "prumisl'uidadl:! 
de seus nt'gôdos", c.lei.\ltudo evi
dente que suo sódm, "E dinlltli
ru, dólar c Clum qUI:! vã" e vêm 
selll nt'lIhullla dl>culIlt'utac,'w" 
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ORRElO BRAZIUENSE bl'uU 

Defesa de Collor perde na estréia 
o primeiro dia de depoimentos 

',1 ('omissão especial do illlpea+ 
hmenl nâu ajudou a rurmar ti 

ullvil'ção da ilUx'ênciu do prt'~I· 
It'ule afastado Feruando <:ollor. 
't'nadurt"s de \'ários partiuus, (lu 
1)S e PDC ao PMDB e PSDB, 
~\laJiam que os de~imt'nlos do 
'(·secretário particular da Presi· 

If-ndll, Cláudio Vieira. t' do ope
,Idor Najum Turner - responsá
el pelas aplicac .. ões dos 318 (lU 1-
ns de ouro que teriam sido ad· 
11.~iridos com o empr~stimu tia 

;tr:ããere~:d~~ol~r.não ajuda-

DesinfonnBdn sobre U (Irocesso 
de impeachment, o senador Gér· 
,on Camata (PDC-ES) chegou à 
I euniio, ontem pela manhã. certo 
ele: que Tumer e Vieira estavam 

~~rad(~, ~~n~~r n~Jrd,~~dd~ti~ 
depoimentos, ele concluiu que os 
.aQvogados de acusação estavam 
I'orretos ao convocá-los como tes
temunhas contra Collor. "Se OS) 
dois eram testemunhllS da acusa-
1;10, cumpriram muito bem seus 

!lapéiS", resumiu Camata, Na ava
iaçAo geral, o fato que muis pe

\OU contra o presidente Collor fui 
ti 'de Vieira, mais uma vez, ter st' 
litigado a apresentar os uocumen
lus uriginais que comprovariam a 
flr:;ra~'ão Uruguai, 

"Com a negativa de Cláudiu 
\'ieirtl, a situação se complicllu 

~!d~~,m~~~:~: 0(lP~~s~~d:;:~ ir~a:.~ 
Sáralva (PMDO-CO). O falo IIOVO 

apresentado pela defesa e reafir
mado por Vieira - o uso de saldu 
c.lt' campanha nu paganH'nto das 
déspesas pessoais dt' Collor - é 
llJlt'nas um "engodo" na npiniãu 
tfo senador. "Quanto mais ver- \ 

\

sões e ll.Iibis eles criam, mais en
volvem o presidente Collur", 
ernfndou u senador Runan Tito 

Ouro não existe 
para a Receita, 
nem foi taxado 
. o presidente afil!ilado Fernan

do Collor e seu ex-sel'Tetário 
Cláudio Vieira não declararam a 
posse do ouro que teriam cum
PlP-do com o dinheiro obtido pela 
chamada oper~ão Uruguai nem 
fllBil1am o Impolito sohre Opera· 
\'Óe$ F~"'lj,ru (I9F) ~ .1& P<I' 

'i! 
~ 

n 

Tunlf.'r (E) cumprimen',. ÁI.·llre.'i: rem fanhumas nem urulluu;o~ 

(PMDII-MG). Par. S.rai,'a, o que 
rt'!r.tuu dil1 primeiras oito boras de 
(h:poinlt~ntus, illt:luindo aí o tes
teHlunho do mutorista Francisco 
Eriher(o França, foi a l'oIlOnna
~ãCl de tudo u (IUe li CPI do PC 
levantou cuutra o presidente, 
"Esst" é o gnuule elemento de 
t'unvicvâu '},ue vai orientar nosso 

juIÕum:!}~~~i~~ia~~~t:'iO Covas 
(pSDll-SP) acredita 'Iue a versão 
du !roaldu ul' campanha para expli
car a uriKl:'m dos 6.5 milhões de 
uólart's dl'pnsitadus na.s contas 
hant'árias do presidente. como 
Il'\antulI a CPf, é apenas uma 
mUlIuhra da dt'fesa. "Querem 

I 
transformar tudo em um grande) 
crime eleiloral. mas não acrl'ditu 
que o problema seja de natnrelU 
eleitoral. e sim penal". avaliuu, 
Covas salienta que a própria de-
resa usou um adjetivo "muito in
teressante" para deHnir õ:l!r. rela
ções financeiras entre o emprt'!\á
rio Paulo César Faril;l.S e n opera
dor Najurn Tumt'r: "prumls· 
cuas", 
E~ - Para o pedl's. 

slsta Esperidião Amin (Se), s() há 
, duas possibilidades de haver nu

vidades além do que ~e tornou 
conhecido na CPI do Pc. A pri
meira será o depoimento du pnt
prio empresário PC Farias, mar-

('ado pura Imje. "M:l!l !làu unedt1 
lu em gruudt,s Tf·vela\·ües Ih) que 
St' refeT(' u Cullor, Ililrqnt' não I cr~iO '11Ie mo duis estejam rnUl!,i
dus", salienta Amlll, A 5.t'U V('f, I) 

peri~u ti- 11 ul' "destampar () huei
ro para u lado dos eltlprl'sário~, já 
que nâo há currupto !roem CIITTU(l

tm", esclareceu. A sf'Kundu pus· 
sihilidade de IlIcriluina\'üo du 
presidente Collor, altenmdu () 
quadro flue já se conhece. pudl'rá 
\'ir dos ex-ministros, cum0j.urge 
Bornhausen, convocado a "'pur. 

ClaüdJo Vieira reafirmuu à co
missão especial elu Sctllulu Cjut' a 
urrigem dos gastos familiares tlu 
presidente afilStado F~rnalldo 
Cullor é o empré!olirnu 'IUf:! diz ter 
obtido no rneTt'ado financeiro tlu 
Uruguai em janeiro de wn9, 
Vieira reveluu qUI;! parte da'> ues
pesas do presidente roram custe
adas com dinhl'iro arret'utlado 

~í~~t!~ ~~r~~I~::.a ~ aa~~:~~lIi~~ 
teiramente a responsabilidade pe-

~:,f:r..a(~~~~iadDI~~j:~,(':'~a{:~~ 
d~'~:~~u ele, dt' 1,1 millldo de 

O ex-auxiliar de Collor não 
cunseguiu porém aprofundar as 
explical,'õt!s sulJre a (:llIunada ope- . 
TU\'ãu Uruguai, apl'sar da illsis· 
télldu dos scnadures e tios advo
gadus da ucusa\'ão em pedir es
clarl'dlllt'ntus sulne a tramal,'ão, 
Ele ",lu suuhl' dizt'r tomo us 3,H 
milhões de (Miares des'\:l' emprés
linUl entraram nu Pais nf'UI fluem 
plam'juu a u\lCnll,'àn, A idéill de 
recurrer à A ra Trading, l'lII ja
Ilt'iru til' 1 YHH. ('UIO ulJjetivu dt' 
ohter rt.'l·UT!lOS para oi ('ampanha 
prt'\iuendal, ('onforme afirmou, 
havia purtiuu de "um du,\ avalb
tas", sem dizer St' rui du deputadu 
Palllu Ocláviu (PIIN-DF) ou du 
empre!lário Luil. E!ltevãu, 

Vilela festeja falta de novidade 
EmhUTa frisasse que os três 

dt'llUilllt'lllns sucessivos de ontem 
- de Najun Tumer, CI4udio 

, Vil'ira t' Francisco Eriberto -
não ltavillm trazido novidades, o 
advugado Jusé Cuilhenne Vilela, 
qut' deleude o preiidenle Collor, 
diLÍa-s~ !lülisfeito, "Os depulmen
tos furam lxllts e esJão coerentes 
com nona linha d. dJe&.a .... ex
plil·avat>le. 

Vilt;lil uso, conl.'()rdav~ com 

.... . 

.e. ~, 
pnllltn peru admgadu Sidnei 
Aplwalypst', dl' Sãu Paulu, e pelu 
t').·se(·rt'táriu particular de Cul
lor, Cláutliu \'ieira, (!IIt' n teria 
induzidu a IlSsinJ.-lo, 

Najun Turuer disse llUf' eUl 
alnil dt" 1 989 receheu dt' um 
emissáriu de Cláudio Vieira, ti 

~:r~~~:'d~~ ~~:~g~:~~eEd~il~~r:(; 
, mlllróe3 e 129 mil para .Slicação 

no l)1er('adQ de nuru, hlhciru 

HnHlliil, (luarla.feira, .J cle /Jfwt'lIIbm dt, I YY2 ~ 

ARICUNHA 
Visto, Lido e Ouvido 

Só fórmula mágica 
reduzirá os juros 

·v.u. III"ito ("mJm 11m' lodo HII/lulo /10 11Imil IJIlI'r jflmJ 
/"1;\01;, ('n,(/Uo /;\ n' " preços };IU'Hldos. E,'il(' ti " tripé (/jJ 

li'};dd,ult" f/",'wio l'fU·J.:iI pUni JHh, 
A,t:unI, o pn,~jJt'"l,' 1t""lIJr Frelll('o f's(,í dum/o inslnl~'Õt>s 

panl u lJillJ{'t} cio Brilsil hai.mr m jum.'i, . ('(11110 .\(' i!ito (('SSt' 
r,.,\lIltaclo clt' ,,'" d(',\(~io IIwl-JIH·,.ditlo, E (/'H' Jlilra o Huu('u 
(lo JJm~i1 f't.,(/uzir fJJ j"rm, il/.L:lH'm teIH l/I/(' hilllt'ilr, POTllUt' 
~'t' de \'li; .ws 1Jt'J.{tícim, ('ompnuu/u t' \'('11(/('11(/0 pllpéis em 
d(',\T"'lt;l~wm. tt'lU P(·/o Hlt'lWJ 1JIlt' n.'~p('iI"r ,I iul1i1çoio I'"nl 
Hlio tt'r pnojuízo, ." 

/),,"/I(';ru /liio UJ.:tlt·lJ(iJ clesilJiml. stí \';li tJllclt' ,"u/t" lI)uis 
XlIrdo. t' lIIio tem elltnwJws. AJ~;m, i.I ;lJflll~'lifl tt'ril! (Jue ser 
c1t'bdauJI 1111/('5, J1"'" (/"e us juros hiJitmst'm. Como ('sM, (1 

Gm ('mu H.io (('m outm i,!t('ruatNa. J'mlt'lI(lo, isto ~im. 
rt·(/u:t.ir ,\('I/ ('II'i(O l/t' ildmilli~trartiu, maS I'0lle(l ir;', rcpre
St'lItHr 110 fillul tlus ('UU('IS, 

Ui"ht'Íro é ,,,,l,,reza, E/e H'IIJ dll t('rra, IILlS('t' IW iwriclll
l"fa, llIl t'\'tmçiio, 1111 ('olhei/a, nas <WIIII~ dOlo rim', IIfll' l'illel. 
ollcle, (,,,nm,/ulju rie",. 

A IWS\",I t'('OlWIJI;1I tt'IH supor(uJo Imlll/ldn/,';m (/t' (odos 
O!i ('illilJl'es, t', pelo UH'IIUS IIest('~ Iíltimos ~"t';'i meses, tt'm 
"{'!túNú" iJ tutlo, IIt~ uhl!ttmUl'JJto tlt' pres;dt>lIl('. ""lnula de' 
;"/('rillo, III/1dIJuçil dt' 1IJ;,,;.\'(t!,.;0~·, SIJC('.B'ÜO clt' ('l(',hl(laltllIHJ' 
;mpn'lJlil, t' iJlt'mw II!t'lilu teJlJ ""'Iludo um compurtmlJellto' 
f/Ut' Ilt'III todas iI-\ ('{'OJlom;as s"portilr/ilm, 

Mip é I'"nl Ut',l!t'lIlar. lTJil.\" o PII{S (1"" St' .'iil'(il ujuda 
Jllt'mlill", por lIIio ,'slilfl""s, Iwjt', ('(ml iuflilrdo (!t'st'lllrc,ld" 
f' ')('", ('{mimlt', ('omo muitos "lJ1t'(,lI/iJ{/"rt'~ tJllt'r;wlI t' aillda 
(JIH'rt'III, "1'('11<1\' miu /t,lJtlo IJJiI;S li ('(JIII}Wm til' ('l"I!,IIhllr os 
IJOiJitll· t/ue tocltll ('onheciilln lias t,lrtl(,'i das fJUilltil.'i-It'ifils. 

Só lHpor'i,r o IJfI(' ('stlr jJ('(mt"('"ud" }d t; muito 1'm.1 o 
IJl1Isil. A,t:or'l. (} n'stu (lt'pt'lI(/t, cle lmlm mh'. . 

Caloteiros 
o ministro Eliseu Re

zende tem cutre seus p18~ 
'fUS a criação de um Cidicio
lIal tarifário nas ('untas de 
e1etricidude, para cobrir o 
romhu ela Eletrobrás, cada 
dia maior. Acolltece fJue, 
em Brasília, por exemplo. a 
GEB cumpre com todas HS 

suas obrigações, i! seus 
IIsuários também, Desta 
forma, não seria justo se 
criar IImu tlUa para suprir 
rombu de irresponsabilida
de, (Jue pelo melloS alJui 
(,l'tá em ordem. 

Flores 
Valeu a pena a genti' ver 

o qu~ aconteceu nu DIa de 

senta um prejulguwentá 
que não condiz ('um () erpi
rito de justiça que deve ter 
o Ministério Público, mor~ 
mente quando se truta de 
julgar a pessoa do Presiden
te da Reptíblica. 

Guerra civil 
o mundo não está vendo 

('(Im surpresa a guerra civil 
"oltar a Angola. () que está 
preocupando outrus países 
é suber o qUf' pretende o 
presidente Jm"é Eduardo 
dos Santos faLer com os pri
sioneiros d. Uni/a. Eles já 
somam alguns milhares, sa
be-se que o Pais está em 
dificulthJdcs, (.Itam gêneros 
p8lll • população, e certa-
,"""nl- ...... _ .. .....:. .. .-_ ••• ~.: ... ~ ... 
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dores ainda 'eiêen)": na.' rénÚDCla -" ... 
TIIIdsIo ..... 

o presidente afastado Fernan
do Collor cer.tamente· tomará· a 
decisão d,e' renunciar na véspera 
ou: no dià do julgamento de seu 
impeachment pelo Senado, para 
evitar a cassação de seus direitos 
poIiticos durante oito anos, nos 
termos de dispositivo constituci
onal. Esta é a presunção de al
guns senadores. entre os quais o 
próprio presidente da comissão 
especial incumbida de relatar o 
pedido de impeachment do Pre
sidente afastado. senador Élcio 
Álvares (PFL·ES). ' 'I O senador capixaba estranha 

I
. declarações do advogado Evaristo 
,. de Morais Filho. sustentando 
que. se o julgamento não for polí-

11 
tico e se ater aos elementos cons

.' tantes do processo. seu cliente 

I 
será absolvido - uma vez que 
não existiriam grova material de 
crime. Élcio Alvares responde 
que o julgamento é eminente
mente político. lembrando que. 

',se fosse juridico, seria' através do 
Supremo Tribunal Federal. 

Pressa - O presidente do Su
premo Tribunal Federal. ministro 
Sidney Sanches. profere sua deci
são - como instância recursal 
das decisões da comissão especial 
- sobre recurso impetrado pelos 
advogados da defesa de Collor 
contra decisão daquela comissão 
desistindo de ouvir O ex-ministro 
Marcilio Marques Moreira e in
timando os defensores a apresen
tatem substituto, A expectativa é 
de/que Sidney Sanches' negue 
proviJnento ao recurso. 

A comissão especial tem pro
curado :\gir. com todo o equilí-

:Í]vareo cOlltesta defesa de Collor e diz que julgamento é político 

brio, sendo falsa a .:Jegação da 
defesa de que sua decisão quanto 
a Marcílio represente 11m "cerce
amento da defesa". '''llUJl(!o Él. 
cio. 

0J'residente Ja comissão es
peci disse que tooo "sforço foi 
feito para que Marcílio viesse de
por. como testemunha de defesa 
arrolado pelos ad, ogados de Col
lor. A comissão entrou em conta
to' com José Gregori. ex-chefe de 
gabinete de Marcílio, como José 
Carlos Fonseca Filho. diplomata 
que está em Washington e que foi 
seu assessor no Ministério da 
Economia, e com a esposa do 
ex-ministro. dona. Maria Luíza, 
sem obter qualquer resultado em 
sua tentativa de contactar a tes-
temunha de defesa. ' 

Extra-oficialmente; sabe-se 
que Marellio não··iIuer·depor en
mo; testemunha de defesa, não 

vendo sentido em sua indicação 
por Collor. O presidente da co
missão especial acredita <tue o 
Presidente afastado será j ulgadQ. 
antes do Natal. provavelmente 
entre os dias 20 e 21 de dezem
bro, encerrando-se esse tortuoso 
capítulo da rumorosa novela que 
envolve o processo de impeach
ment de Collor. 

Hoje, o senador Antônio Mariz 
(PMOB-PB) entrega ao preside}!· 
te da comissão especial. Elcio Al
vares. as alegações finais da acu
sação a Collor. 

A partir de hoje. quando Co- \ 
nhecer as alegações finais da. acu
sação" a ser apresentadappr' Ma
riz. Eleio acha que Collor terá 
uma .visão do .estado de esplrito 
predominante no Senado a res- '! 
peito das acusações' contra· ele 
re!J11idas.. 

famllia Collor ti. responsável !'OI 
essa extensa reportagem "Oallas 
à brasileira". Isabel Hilton. foi até 
Maceió para entrevistar a mulher 
do atual governador. Geraldo Bu
lhões. dona Ol'nilma. para quem 
"todos os problemas de Fernando 
começaram com sua s~nda mu
lher. Rosane. que ,f minha pri
ma~. Em sua opinião. "foi Rosane 
quem distanciou o marido do reS
tante da familia que. por sua vez. 
também jamais a aceitou social· 
mente", 

"Iuniciada pelas dedaraçÕ<"s 
de dona Oenilma a n'portagem 
do periódico britânico revela co
mo.começou toda.l história "Oal
las à brasileira". muitos anos atrás 
com o ;enador .-\.rnon de Mello, 
pai do Presidente afast:ldo, "<tue 
a exemplo do também <enador 
João Lyra. so~o do irmão mais 
novo de Fern:mdo Collor. Pedro 
Collor :- responsável pelas pri
meiras denúncias de corrupção 
no e;overno Collor e que culmina
ram com a ~provação da CPI do 
CIoo\..S() PC F .. ri~ -. t.a..rnbc:;"1l" ficou 
famoso à ('usta de um .hsassina
to". Sem fazer economia de deta
lhes das marchas e contramar
chas que marcaram todo {) desen
rolar das denúncias contra o es
quema de COITURção montado 
por PC F ari.lS desde a campanha 
presidencial da qual loi tesourei
ro informal. a reportagem tam
bém dedica um parágrafo e~clu
sivo para relatar os feitos de um 
dos representantes mais contro
vertidos da família da primeira
dama, Joãozinho Malta, sob quem 
recai. de acordo com a secretária 
de Pedro Collor. Cenita. a culpa 
de ter iniciado a briga surda entre 
os innãos em torno da direção do 
jornal da família Gazeta de Ala
goas. 
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.Iiisol. açt:~dita" 
que contradições 
pioram situação 

~~e~~~~~~ 
. '. pÓDto de vista 

vendadttVasp i:~~::: =o:r~~Pqa.Fe;al~ 
L ih" dar o débito com o BB. Para ele, com iam ares ao invés de questionar a Iegali-

p ;\I.egre O aiI.o I dade o:ia ope~. o.gQvem..od9 

IJ?aulO:SiSOI (p. Si."RS) dwe.'~'. ;n.J~~ ". Bombardead;;t pet .... ti· "'estadQ devenaadoriar'o empri>' 
m ... as contradições nos dePoi- - - da CPI d. vas 

mves -. sário Wagner Çanhedo para 
ln~tos dastesteriiUilhâsde 'défe- gaçoes. T'" asp; o~· honr.lr os compromissos finan-

presário Wagne.- Canhedo Já ceiros da empresa Deste se-
s.iI. do ·presidente afastado Per· admite!l idéia ~ vender <I: em-, tembro de 1m. data da venda 
~ Collor já são súficientes p~aerea. ~m, opresiden-." &:Vasp". o'peiDo die'SãÓ:Paulo 
PaI'a eondená-lo. Ele se referiu às te da V~ reullíu·se com seus teve que arcar com cerca de 16 
~ do deputado Paulo Illhos, diretores.'; de outras em-' milhões de dólares referentes 11 
Oc;Iavio (pRN-DF). do empresá- d GntnA,Canhedo para" . 
rlo.I.m Estevão. e do ex~ presas"o. '~~" . -'.0-1.;_ dMdacomoBaDcodoBi-asll,. 

. tratar "'" SIm;:"" comi""""" '''P . ,~.l" _ no plIrticular de Collor. Clã. aérea. que na ~mana .. P8ssada .", ':. ar que o """"'" nao ex_o 
Vie!nl;Im"c:omíssio ~.Çg teve 22 aviões reerididospelá "ta' lU' J::I:~ ,por 

ent do SenadO., " . I Justic;s. devido. náCJ.pag:mlen. Cauh II&.~. i1ida· em provas demais para to do aluguel ~ aeJ'Oll:rves-,' ' " gou. SaIomin., "Sem que tem 
ar Fernando Collor, O Recém-chegado de uma via- medo de levantar. q ~dalo 

LWz Estevão disse gem aos EstadoP Unido&, onde sobre a superValonzaçao das fa-
Dor e não Cláudio Vjéi~ tentou obter euapréstimos para zendas oferecldas cemo g,mm-
negociou as tennas da ~cbrdividas ,l.iVasP, Wagner tial"", acrescentou. De acordo 

"Operação Urugua;,", um em- . C~edo. ~o amigos c4 com o deputado, as ~ de 
~o de 5 milhões de dóTares ~·não deciiDu se vai m~ C:mhedo f~ avaIiadu em 
que. teria sido tomado pai' Collor mo vender a ~resa aérea. Ir- cerca de ~ milhões de dóia.res 
em Montividéu. E Cláudio Vieira ritados com a Vj!icul~al'; na negociação da Vasp, en~-
~ ~ o· negócio fQi fechado . diária do ~me to que na decl~ de beiís do 
por um dos avalistas (Çollor, Es-/~~~~~a denúncifas dê irreguJà_ ~presárlo valiam apenu 25 
tevio ou PAulo ~~ menos U familj~ db'empreS4l. m.ilM õeac de dóIues.. Ele lembta 
Fa!derite afastado." - rio não quiseram confirmar lO ~nda ~ ~~ ~ de-

..;.. somente a análise financeira da intenção de venda da Vasp, ClsOO ~éno Público não 
~ declaração de renda do preaiclen- "Por ~wurto, ele prl:Cisa de tem o consentimento do gover-
~ llfastadil. segunda J086 p~ =-~~ .. ~amt- u:o~,~.~~,~~~-
B~I. oomp,rovã quet:. jia- _,,_~,v', .....-.-- _ O ........... ~ 
iMIS poderia ter feito UJIí'emprée- t-'Ol "..... ............-.... - ... . 
timo mos "loldes da "ODeiade rUte do empreSário rio Múdo OIticIca de S'ouzé, 
Urngual··. E tudo umá fantaSia, cOm as ligações Uder Túf Mreo, -' ouvido 

="~=d!.triIloo~lni~ eo ~~~~~ 
" SoI:ma u ~ do lIdvo- presida o In~sobre a pri. 

'lIII!díD d&~ de~ EV!IriaIe ~. VIIIilp, AWm de Oi-
ili& Mones Filho, 1Ie que o ~ Ildee. qWI vai eZpIicar peJE' que 
·~~eiItá~d(,~ _~~de,taWa 
'~tc, sem .respeito aos CQIIIPnI.'. COIZIp"'Ihl .. =-.. FifIt'-jzf.,., .. t.~~,~ .. ; .. Bi- , ~'r ., ~énãolllUdoC Jiilda'em 
~ •. (Ii'oY •• ~ se 

---~~." .. 
==~. ''''CMQ~~' 

~;~~ .... -_ ..................... - ....... --"""""""--

Times considera 
o escândalo um 
saque ao Brasil 
Miami - A história da série de 

escândalos que culminou no pro
cesso de impeachment do presi
dente Fernando Collor de Mello 
faí o assunto da reportagem de 
capa do The New 1'orle Times 
Magazine de ontem. A revista, 
que é encartada na edição domi
nical do maior jornal norte,ame
ricano, traz em sua cobertum 
uma foto de Collor, sorridente, 
tendo ao fundo um quadro desfo
cado com o retrato de Dom Pe
dro I ê o título: SaqtielUldo 'O 

Brasil. 
"Um Presidente levado ao car

go como inimigo da cqrrupçio 
está sendo varrido dele yor um 
esquema de tráfico de influências 
multimilionário", diz o subtítulo 
da matéria, escrita pelo jornalista 
James Brooke, chefe do escritórro 
do The New 'for!< Times no Rio 
de Janeiro. "Para uma uação 
apaixonada por assistir novelas 
candeirtes na televisão. o CoDor:. 
gata proporcionou uma história 
da vida real carregada de sexo e 
~~. diz o texto mais adiante. 
; J:,eniàndo Collor de Mello é 
ijiresei:ltado como um produto de 
orna bem montada campanha te
levisiVa, que teria induzido a p0-
pulação a levar um candidato sem 
conteádo ao poder. O Presidente 
afastsdo é descrito como tendo a 
aparência de um "'dolo de mat!· 
Dê". 

Ém seu encerramento, o texto 
'-hn. que eono.. deixou o ~ 
"_ uma palavra de remorso , 
dIa:endo <jlIoIII' "eono.. aparente
menta '1_ 'aaedltOl1 que tri
__ e c:adel.u fOssem feitas pII

I'$,um homem do sua cw. soei. 
.~ ~,quado .. , tmba.J,.fo PIIÍ ~ eGm. __ 

!IO~,do~ 
p«~,.-.•• 
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-Dei" ;'êh 
rC·-$·aePQJ;i: s~~)Pil, rneR 

:. ; . í··.' ~ 

: Polícia Ouve 
empresário 
sobre propinas 

.; :;:Lic(}~o.;~:.í:Q1a. 
"0 :~ da v~".! ... ;..;,.;.,;; ... .;.; 'I'lIIi' 
,.,~. d~.-;;~" se-

mana na POlida l"'ederaI,,$Oh . .lI 
.' ~ de ter sido o coorde

nador dos pagamentós de pro
pinas ao empresário Paulo Cé
sar Farias, PC, entre os empré-

. sários do setor de transporte ro
. doviário interestadual. Essas 

comissões. segundo informações 
do inquérito do caso PC. eram 
pagas em troca da proteção do 
governo para a estabilidade fi
nanceira dessas empresas. Um 
delegado da equipe de investi
gadores disse que PC não rece
beu apenas Cr$ 550 milhões da 
Associação Nacional de Trans
portes Rodoviários interesta
dual e Internacional (Rodonal). 
e que os empresários se reveza
vam para pagar outros valores 
por fora. 

Oficialmente. a cota destina
da ao esquema PC era de Cr$ 
500 milhões mensais. Conforme 
denúncia de Antõnio Honori. 
dono da Frota Nobre. de Juiz de 
Fora (MGl. uma empresa média 
prejudicada pelo carte} da.< em
presas de transporte de passa
geiros. Mas .. PF dispõe de ou
tros cheques emitidos para a 
Bms~-Jet de contribuições indi
viduais para O esguema PC. Um 
deles. DO valor de Cr$ 450 mi· 
Ih~ foi dado pelo empresário 
Helo!sio Lopes. dono da São 
Geraldo e ex-presidente da Ro-

~. (asscdaçlíl> ~ .~PI!!$S:3 
.dosetor). ~p~11ii!. d'~!
menti> na sle_ PClSS;::dn e -f<); 
obrigado a i'eOOP.h~ c \Pl~g3-
mento. 

Essas contnibwções JOlara lO 

esquema PC desmeD~e "os de
.~do& ~r~ 

t!~~~Ie~&&; 
impedisse o coogelamen[o das 
tarifas do tnnsporte de lXhSSD,

geiros. As ;n"estigeç1ies <ih PIF 
derruba também 1il tese d", que 
os empresárioo do fi!etOlr (h-ves
sem sido vitimns de chent:lgem 
do esquema PC. Segundo esse 
delegaao. CaroHo Colo "008 
nos bastidores e mobilize,va·~os 
empresários Pllrn abastecer PC 
de dinheiro e garantir pmteçno 
oficial para o setor". IEssa prot",
ção incluis também " monopó
lio das grandes empresas na e7.
ploração de novas llnlw-s de ôni
bus. 

"0 crime está c..,."."teriz"clo. 
o dinheiro fornecido ao e.que
ma PC garantia " mru:mtenção 
do poderio dessas empresas, as 
pequenas que se danassem", 
tmalisa o delegado. Cm>tud<), 
mesmo convicta dE" q,ue houve 
um conluio. " PF só parlenl in
diciar esses empresárics s", PC 
afinuasse claramente em de
poimento que renlmente rece
hia propinas dewes eml!lresários 
em troca de &vares - olUcicis. 
Mesmo sendo iàl~. as "'''w 
liscals emitidas pela I!i=il-Jet 
por supostos serviços de "<lo,,, o 
esses empreslirios, "O wlcr .do 
dinheiro recebido. pOO$m "",,,,,-ir 
de amparo legal li trannc.9ÓO. 
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SENADO FEDERAL 

SE~rEtaria d~ Comunicaçio Social 
SubSEcrEtaria dE Divulgaçio 

Voz do Brasil S.F. do Dia 11/11/92 
==============================~================================~ 

RUY RA~ELAR ADVEPTE Q~E PAiS PODE SOFREP 
C~)N',}I.';:. S;:'~0 f:;OC::: !~1L. SEM P H f::'CF')FNTF~:; S':~ rF~ I ~:::r:: 
f~AO FOR CONTIDti 

o SENA~OR DIZ 0UE COLLOR SUBSTIMA A INTF
LIGANCIA DA NAÇ~O AO TENTAR EXPLICAR TE
L. EF O NEM I~I f: {, F' C F r.! P I t-If:, 

VOLTA A SER DEFENDIDA CRIAÇÃO DE INSTITU
TOS DE FORMAÇ30 POLiTICA 

INDICAÇZ0 DE GUS~AVO lovOL.A PARA O BAN~O CE~TRAL E 
APROVADA PEtO SENADO 

(" ..... . ... ', .. :) 

o 
c: I', (~:g ;:1,1--

aclvErt i IJ" 
dE gr':::'.ndES 

i:: Ir, IJ n; J c:' ,', s.: () p ~.- D n u. n c j :::. rfl E' n t: D :; €.:. in ':i U f::' ·r E:' :.:: I~ n'! :;:'. ~:. i1 B '.: i,.::. t?: 

do~ diVE~SQS indiC:2dGres drssa cris~7 R~y B8~e~ar ident ificcu 
CC·IHC' r,;'"i-:::' d:'~1 ~:'!tu.(-'!,ç~~\:) c" f-'f'c)'."l.lnG?, inju.~::,ti(,~;;;. !:O·Dei"'·.l p~'''t:'':: .. :::rd(,:· p7:; 

sDciEdade bF2SilEir? 

Ele responsabil izou o prEsidEnte af?stado Fernando 
Collor pElo ~gravamEnto das dificuldadEs vivid?s pelo P2:~.8~-
~. : !' :::'. 'J a r' cf C) -CIIJ.J:': 

6t"i C? E um 

-:::=-::::::===--

SEU govErno lesou aos brasileiros IJm? Economia 
E,;:;,fc1.dcl in'::,c1vE'ntE'T a.lém da cClr'rl.!-p~c! e 

C?, -, 

ela 
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RU,::d B:::>.cE,1al'
implementadas pelo 

anu~ciou seu apoio ~s mEdidas 
pr~s;dFnte em exerCICIO. Itamar 

q t ... /.:' \.-' f::: O"' 

FJ-{""'ICD :' 

~pE'n;~ ao p~osramB ~ElativQ ~os su~~[dio5 
eO, 1 , n';;;:' n t C) ~;: .•• 

E que. para o s0T,acior' PElo PMDB,. o FI"'og!"'an,o ,,:c, I'-e',/f:".;" 
te de natureza T paI iat iva T eXCEssivamente assistencial ista E 
deslocada da caminhr de uma propos~a mais corajosa E efic?~. Na 

sua OF In I 3D. a medid2 comh~te apenas os EfE:tn~ da rpcEss5o. ng r 
~:. U. ~':, ':::. c::;::t l .. ~ :;:. °E', ~:)" d~. ( ~::' Ij:;:i d: :::. ;:: (J r' d '0 rI c i <:\ • 

P <"', r <~, P u, ~' B ,,\ c'::: L,1.r' T 

of'er' ec E I" 

a s()Iu.ç:~:~=, pc"I",:, D programa da fomE 
F' ,,:, t :::\ f? rn ::: I":: tlrê\bc\JhCt ",eos, 01 c";. J.' 9 i n :::f."1 ; ~.:: d. cl ~) ~::. Iço 

!r 7:> j ('l :::. C. -::'. .~ c' n i'::-" ~i "', ::: ~':':':.' (:, '.':' ~ n~ r :) .::: 1., CI S 

r;', ':' . ~i ... • r'· d ~;I ::' D I::. to" c", ~:: F·' ':;, b 1 i c: -;:: ~ .. 

d l:::': ~:; .;::. <:t i d é· ! ~:·I. : F? I) h! B (:';. c: i:'·~ ] <7',. ,,. 

C;" í '~: : ,"':::> ':', \"I,~' c;: n'; t:'" t 0:' 'c' '-i CI governo Col18r aiFvtan~~ a F' j' ~:" ~:' l ti r.- n t E' " ,-, 
F ~" a :-, c ("I r ::-:', ,,- :,:, ':c' n F' (" f:'~; '::: i d:=: d f.:" cf E'~ fi'i ',:'! r'f c! t· f'" ~:. ' .. ' -:::. t ~. 1" toei <,'l'::: :;:1,:::, 

t F' :;:'. t {:t r é: r:,' ':;.. ct ;;:. Cf t. ," ~: .::. F: <~. ;:', 1 ! C d,~· i" E <:-. '.I j -;.,:., ~', d I~? s· cl (.:;- I.,., (':i. n i:-: j ;- ê:. f:' :::. p I.i 1"' ~':' .• <:( 

F'~sid~~tE af?st~cn, 

TI~E:CHO AO UTt)O 
:=::::::::::::::-'::::::::::'':::::::::::':::::::== 

NEn', '~-: í n t E'S,E r O ~;E:'n t i ri O mB, i Di'"' C C) qUi:': E"S t O'J P t- op on d C; :",c 

gOVF:'TIC) ItclP',:\;--' Fl"<:-\!"'!C-D É qUE e:-le:- não pE.'rrúit2, () il-;du.lto ""os' cd ()::' 
dE-:' c.CJj·-tri.J.pçf(,(] F"'·~.t:lc3':tr:)·::, ::)(-::·10 9Ct'-·/(.;:'''no CCtl:()t'· dt:.~, Mcllc'r (~I.li:::- ~;:.E:· i:?:p., .... 

PE'!-lhE" n:;:., icient ific;:.,::;:ãc. de!::, clJ,lpadc':;;'7 e qUE: os pl_',nc:, e;-:,-::,'rnpIê"rnIE'i"'-' 
te:, a f i:-l, de qUE: nf:lo SE' apt"of'undE.' Cf c1 i Dl;;', dt::, dE<:',Cr--Éd i te:. qu,€: i n',,
pera entre O~ brasilci~os. j~ tio abatidos pelos gr--aves problF
reas qUE.' nos at i~gem: a recEss~o ECOnOmJca T a inf'laçio. 2 vio
l&~ci~. a fome, RS dopnç3~. o deSEmprEgo ~ tantas out~as 
dcs,gr':::!Ç"{"':,.'J " 

o Fr--onun~iampnto dF Ru~ Bacelar acatou por m~t ivar um 
~mpl0 debate em pien~~io. no qu.~l se envolveram os s~na~crc~ Jo
s2phat Marinho, Jutah~ Ma~alhâe:-s. Cid Sab(ia de Carvalho E Almir 
G,':1,b Ir i E 1 • 

Todos concordaram que se ~azé~ necess~Fias mu.danças 
es,tl~utlJ!-ê\is, LO Pc<,ís:,. Tan;bénl f'oi oE,bc<,t id<:( <~, PI"OPO,=,t<:; (je I"efo!"n',<:\ 

fis,ca1 do gO".'E.'I"no" 
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DESMENTIDO DO PRESIDENTE AFASTADO ~ CONDENADO 
====================================~======== 

o senador Cid Sabdia de Carvalho protestou contra a 
versao de Fernando Collor de que n~o mantim con~ato com Paulo 
C':·:: s·,~ ,.. F <:-<.1- I c. s d (:.:.~.: cl F t 99(~ • 
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292 Ch. 10 

l\ational Association of St'curities Dealers Automated Quotation Svs
tem (NASDAQl.' Thl' responst.' has been both legislative action a:nd 
SEr rule making to help the market place catch up with technology 
and to coordinate the various securities markeu-. 

After ext('nSiH' study.:' in 1 !·fj;) Congress amended the Exchange 
Act of 1 \-);34 lJy mandating consideration of a national market system. 
Tht> purpost' and goa);; oLthe iegi.slation are set out in section 11 A(a) 
(1) as follows: 

(a)(1) The Congress finds that-

(A) The securities markets are an important national asset 
which must be preserved and strengthened. 

(B) New data processing and communications techniques cre
ate the opportunity for more efficient and effective market opera
tions. 

(C) 1t is in the public interest and appropriate for the protec
tion of inH:stors and the mainte:1ance of fair and orderly markets 
to assurE>-

(il economical'y efficient eXE'cution of securities transac
tions: 

(ijj· fair competition among brokers and dealers, among ex
change market.s. a~·,,'een exchange markets and markets 
other than exchange markets: 

""" (iiil 'the a\'ajlability to brokers. dealer:::.. and inwstors of in-
fClrmatioll with resjJect to quotations for and transactions in se-
curities: 

(iv)\he pl'acticability of brokers executing in\'estors' orders 
in the best market: and 

(VI' an opportunity. consistem with the provisions of clauses 
(i) and (i\'1 of this subl-'aragraph. for Íl1\'estors' orders to be ex
ecutt:'d without the partici})ation of a dealer. 

(li I The linking of all markets for qualified securities through 
eommuniea~i(in and dat~~ prüeessing faeiLties will foster efficiency. 
enhancE' cornpetitiolJ. increasE' tht:' information a\'aiJable to bro
ker~. dealt:'r!'. and iD\·est0r~. facjJitatt the off~etting of in\'e~tor~' 
order!'. anel contributl2 to be:::t execution of :::uch order:::.· 

The~e goals wert' to bt::' put into plaC'e by the SEr. 
The Act a1:::(1 created the ~atioj1a1 ~larket Ad\'is.ory BoB.rd consist

ing üf fifteeJ~ ge(l&"r:J.phicall~ disper:::.ed members.~ The role of the 

~. s, ( H 1(1.1. 1(:.::' f'ill')·(l. 

5. S(r Rt·}.'llr: ~o.;i, j".r, n(ltt, ~. 

6. 1'-, l·.~ C.A c :.;"h-ll~,' F(,r r,-
p(lrt~ (lf tr.t S.E(''':-. J'rll;.:rt"'~~ $;( f 

St'l:.E:-.d. Ac f:t': ~I' ;-:~-lZ,f;:1 \;'!;"r-d, 
:2:0:. 1:'-;-:". St'l.E:-.c: .. \e; Rt': ~l' ~:;..;-
14~lt, 1,1:::1: ~f·. 1~\:', 

i. }?', l-.S.C.A ~ íBh-lldl. Thi~ i!' in 
"ddill(»", te' "n\' othE'r ad"isor\" commi:
te.-;. tht commi;-sie,r, d",('id.';, tc: e!,u,bli;:.h 
1::, l'.:::'.C.A. ;: ":"t'-h-lla»:3, 
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Ad\'isory Board incJuded studying th€' feasibility of a new seI f regula
tory board. the National Market Regulatory Board. to supen'ise a na
tional market syst€m.~ The AdYisory Board was also gh'en the task 
of consulting with exis~ing SROs and exchanges as well as with the 
SEC.9 Additionally. th€' Advisory Board was charged with pro\'iding 
Congress with a report of the results of its study accompanied by 
recommendations.1o 

The SEC's role under Section llA inc}udes the promulgation of 
ru]es to facílitat€ the consolidation of securities quotations and a na
tional market system. Pursuant to this power, the commission set 
the stage for the NASD's establishment of a national market where 
securities are traded similar]y to what would take place on an ex
change. with quotations based on the last sal e rather than merely the 
latest bid and asked offers. lI Under the SEC ruIes, o\'er-the-counter 
securities can be listed in the :!\ASD's national market in accordance 
with NASD rules. pro\'ided that the issuer is suffiríently large and 
the shares are widely held with sufficientJy high trading Yolume.l~ 
Pursuant to the plan adopted by the !\ ASD. more than nine hundred 
securities are now traded in its national market. 

Although at one time eventual elimination of the exchange system 
appeared to ha\'e been a possible course of action. 13 the steps that are 
being taken are not in this direction. One reason f~rejection of 
a single. unified automated quotation system is that the exchanges 
perform some very usefuJ functions including the policing of their 
members J4 and the imposing of Jisting requirements for issuers of 
securities. l ; The commission has. howen'r. adopted some provisions 
in furtherance of section l1A's purpose. 

The N ew ".lork and American stock exchéinges eaC'h no\\' has con
solid8.ted reporting of securities transactions. Thest' systems record 

8. 15 LS.C.A § 'ii'k-lldiI3IiB, 

9. 15 l'.S.C.A § 'ibh-lldl(JIICI 

10. 15 l'.S.C'.A. § 7&k-lldI10IrII, 

11. li C.F.R ~ 2·Hr.1L';;,.:;-' $rl 
alse, 17 C.F.R g 2.J(ril:\:.:;-1-:1.;,·'-
2. 

1:2. S[C rul" J L';é.2-1n"I~1 e;:::,l .. 
lishe, \W(, typ,:" of criten" 

T1E'r onE: CO\"t-r~ s~cüriLlfiE- \l.'jü'j ar i€h:': 

tW(i millior, de.!):.,:, Ir. UingJt,lt- as~t',> :.nd 
a capítai ~u!""~dü~ of rrJort thé1!. orl': r,_t$' 
li(lr; dc·llar>. wr,ert- ther .. ar .. rr.(r;t U,;,:, 
5(1(1.000 shar(;'~ h"jd by pH~or,' (,\\';,)1]1-" 

l(;',~ tban tt-n percem of th, !'",c.:r::IC'<: 
thf rr,ark9: pric .. prlo!' te· q\.i:.ilfi·~G:'é':·, 
mu.s~ l,t- a1 1f'é:.~: ~1(! pt-!" ~~IG;t" Wj'L~ T~~jT 
a~j:;jt'gót€: nld.!"'kE-: '-a.1U(· (t: th,,: :.:~:.:.r,,:,::
J.,ul:-IIcly held te' b .. ar 1",,,>1 fi\', rr:;:·./;':, 
à(dlar~. Adàlti(l!l~~!y. tht- a\'E:'r:~~,: 
n-Ionthh' y(tlur.·:t: rrtUi'·~ há.\·t bt"t"L lr, E:-.
ceS!' (l'f 6(1(1,(1(1(1 share, fe.r th" ,ix 

nWllth" prec(;'à:li~ (;':.d. <,;u:']ifJC':,tie,r, 
à:'l" 17 C.F.R. ~ :2,l(iJ 1:\:2-.111/. 

Tlt'r tW(' i,>ut'r~ ha\', th, S:inít a~"f'l 
rt-qui:-t'r1H'r,t;: bur th, (\\lh·r rhj:lir,', 
mé'llt, r.:i\' .. 10\\'E-; thrt',h, . .Jd, 1:2,~)II.Il(I(1 

1'',)),ll():- h,·)d sbar"". m;,.rf-t-; J..rJ('" úf ~;, 
J.'t'; ~t.art. ;,./:;:rq:att ~,ul>!l( m;,;rf.<\ 
V(;i]Ut (If ~:~:.O(t(IJI(t(t. arlC â\'E-r'é1,L''='' n",,-,n:},· 
h trc.c'q: \·(.lum,· (.f ar i,c:,,:; 1(1(1.(I(J1I 
sÍ'ra.'t'," 1-: C.F.R ~ :2-1(1 llA:2-~liil. 

In rt':::,p(In::'f- t(1 th-:, ~A:::'ll'; rf:quf'!"-1. 
thf- SEC hd.~ iJr(,},(,~-=-d rlt \\ cntt"rJ(: j{lt 

li~:lr;f.: ttlat \\'(IUJO I-,~rr.ijt t'X}Ja!i~J1.,n (lf 
tht- nün"jbt"r of "n~tj{,r.~"t! nJá.r~:t;-:·- ~tú('k~ 

fr,'n ~1:2:-, te, ] .~-{U(I. Se, ExcL. Ar; Ré':. 

14. $(( ~ ](1.:2 .'''i')'r' 
. ] 5. S::,. (..0. ~ t'\l. Yor~ S,tí)ck E:\· 

Char,j!t:' (o':'-J}lar',;. ~1.d·,\:~!:: ~::: ~j.:: ~I.:~ ..... i;· 

pro, 
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intended to qualify for this exemptíon should be implemented along lhe lines 
set fonh in that letter. 

Briefly stated. those procedures contemplate that (i) lhe securities will be in 
minimum denominations of $500,000;10 (ii) lhe dealer will agree nOl to ofier 
or seU the securities (whether acquired as part of the initial distribution or 
otherwise) directly or indirectly in. lhe Vnited States or to V.S. persons 
(except, subject to certain limitations. to V.S. agents, custodians or fiduciar
ies acting on beha!f of non-V.S. personsll ); (iii) lhe dealer will deliver a 
written statement to each purchaserof securities to the efiect that the 
purchaser agrees to restrictions onthe ofierand sale of the securities, and 

- such statements will be deliveredtoany subsequent purchasers; and (iv) lhe 
securities will bear a Securities Ad Iegend. . 

The standard selling restrictions for a Eurocommercial paper program, 
which are reflected in the CommerciaJ Pape r Association 's Standard Form 
Dealer Agreement 12 are designed to comply with those procedures so that the 
program will come within the implied foreign offering exemption. 

B. TIlESECfION 3(a)(3) COMMERCIAL PAPER EXEMPTION 

To qualify for the Section3(a)(3) exemption,I3 commercial paper must have 
the foJlowing characteristics: 

11)' lt must have a maturity not exceeding nine months. 
(ii) It must be of prime quality. Issuers have customarily satisfied this 

requirement on the basis of ratings of their commercial paper by the 
nationally recognized rating services inthe Vnited States. It may be 
possible to meet this requirement without ratings if the issuer and the 
dealer are of ·the.view ·that the commercial paper would, if rated, be 

___ rated in the highest category. 
(iii)\lt must ~e of a type not ordinarily purchased by the general publico This 

10. Although the minimum denominatíon may be as low as $100.000, securities with a maturitv 
of 183 days or less in denominations df Jess than $500,000 are not eligible for exemption from 
informati.on reponing and backup withholding tax requirements. 

] 1. In early 1988. the.SEC staff issued the Foreign Agencies and Branches of Uniled Srales Baniu 
and Insuranc~ Companies no-action letter (publicJy available 28 March 1988) permitting 
foreign branches and agericies oru .S. banks and insurance companies generally to be treated 
as non·U.S. persons for purposes of the U .S. sa]es restrictions applicable in the Euromarket. 
The li.S. Treasury Department has nOI adopted this position, however. and such branches 
and agencies musI sliJl be considéred U S. persons for purposes of the U .S. tax laws. 

12. See Appendlx A. ScheduJe 2. infra ai 444. for ComrrierciaJ Pape r Association·s Standard 
Form DeaJer Agreement. See Appéndix B. infra. aI 449. for typicaJ form of definitíve bearer 
note for a EurocommerciaJ paper program. 

13. The statutory exemption reads: 
··Any note. drafl. bill of exchange. or banker·s acceptance whích arises OUI of a currenl 
transaction or the proceeds of which have been or are to be used for current transactíons. and 
which has a malurity ai the time of Issuance of nOI exceedmg nine months. excJusrvc of days 
of grace. or am renewaJ thereof the maturit\' of which is likewise 1imited.'· . ~ ~ . 
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requirement can normaBy be satisfied if the commercial paper is issued 
in denominations of at least $100,00014 and placed without public adver
tising with institutions or sophisticated individuaIs who could qualífy as 

, purchasers in a private placemem . 
.. (~lt must be issued to facilitate currem transactions. In cases where lhe 

_.0 proceeds will be used to finance inventory or accoums receivable, there 
is no questi(~n aCoul compliance with this condition. In many cases, the 
SEC staff has issued no-action letters even where lhe ability to trace the 
proceeds of the issuance of commercíal paper to particular uses has 
been disc1aimed, on the basis of an undertaking by the issuer 10 limit the 
amount of commercial paper outstanding to a leveI based on a formula. 15 

If Eurocommercial pape r meets these conditions, it is exempt from registra
tion under the Securities Act under the Section 3(a)(3) exemption for com
merciaJ paper. Consequently, from a securities law perspective, it would not 
be necessary to impose any U.S. selling restrictions. However, as described 
bélow, speciaJ U .S. selling restrictions would be necessary in order for 
payments on securities with a maturity of more than 183 days to be exempt 
from U.S. withholding tax, information reporting and backup withholding tax 
requirements and for paymems on securities with a maturity of 183 days or 
less 10 be exempt from U .S. information reporting and backup withholding 
tax requirements. 

-C THE SECTIO'" 4(2) PRIVATE PLACEMENT EXEMPTION 

Section 4(2) of the Securities Act provides an exemption for "transactions by 
an issuer not involving an)" public offering"; such transactions are commonly 
referred to as "private placements". This exemption is avaiJable only if offers 
and sales are made to sophisticated investors without any general advertising. 
It can be coupled with the implied foreign offering exemption so lhat offers 
and sales of EurocommerciaJ papeI are made within the United States to U .S. 
persons on lhe basis of the Section 4(2) exemption and outside the United 
States 10 non-U .S. persons on the basis of the implied foreign offering 
exemption. 

In addition 10 the U .S. selling restrictions outlined above for Eurocommer
cial paper programs qualifying for the implied foreign offering exemption. a 
combíned program should have the following elements: (i) lhe securities sold 
10 lhe U .S. investors should be issued only in registered formo with a special 
Securities Act Jegend. and should be in minimum denominations of $500.000; 

14. Securilies havinl! a maluril\"~ 1 g:; dav, or less in denominalions of les, than $500.000 are nOI 
eligible for exe~ption fro~ informanón reporting and backup wilhholdmg lax requirements. 

15. The formula approach cannol. hov.ever. be used to suppor! using lhe proceed, for a 
non·current transaclion. such as an acquisition or stOck repurchase program. 
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ç Saz~y preparado para lanzar su Gorbachov preocl:'p'ado por 

h II f & I I' · fi & , marcado défl,ca de 
a, a a ma. contra· .~. fi aClon alimentosa oblaci6n 

BRASil ,1\, (R"It,), - EI pre<ldente 1.1i Sa" Mantener salarios mn •• , I. (uncrón de la nu<VI u"lar de,Trlb.,o,' p 
M), eon,.JclIdO como un mlndnlrio indeciso y dI- Furmes .ubtrnamcnlaJes esbol.lron lu in- Dorotfiea Werneck, que .yer 'Iumió IUS (undones. MOSCU, (EFEf - EI pnidrnlc lovillico, ws m.b de 1,500 mil/ones de tiudadaoo, "y I. 
bú. til. IISlo PlT. I.nz~r tu lerccr intento de cbnlro· tencionn dd lobinno y ri tuSdllron ,.firme oposi. por.u "'a',1 ~vencit pol,IIiCl co lJ,ÚnlOS h:borl~C'~. Mija!' Gorbachov, se reuni6 .ytr e~!t ~de dd URS!>. Se.! InClipU ~e,.bl5lt'Cer de palite alas 
I., ,. dttr.dor~ lol1ación brllllen •• J)ftO J~ "!mfn· dóo de los sindiclIOJ. que .mmaun con ir .Ia but!- tn ' . .1 conc~rt.ICi6n dt P,rteIOS )' .UIIClOS, )' .su panlcl' Comul Ct~lr.1 de! PCUS ean loa dtnlenles ~tI 281 mllloue! de SO\-l~tKOS". 
IlrlltlJ .prono~lan .. u lotll Ir.Clso pohuco IJ «li "&tntr.I., se altetas 'os salarios. ~,clón aCI.tV~,~n ti eqUipo rtmKO dei eoblemo en ti sulor 'Jr~ln"dullnal.)' con los Jcfes. de parlldo MAJ lur. (uat,do la UkSS si,ue imporllndo 
\:1 no flene ilIlO.. EI MiniUerio de Hacitnda dijo que J. elirnlDadón pacto .000al '.. . de lal republlcu, tello.~es)' t!0~~D~l1,.~tI pais, irIlIlJ~~ nf,lIdade~ drJ lubllCu.lo de Cuba)' de 

Un VOC'tTo del,obttrno dljo qUI: esper.ba que hoy ,radul' de 11 corre«lón montlari. -Ja indu.dón de "Elloy prtm,tando eltaltlllo 'cmenlno bnuleflo comunlCó a}e~ la •• ~n'll oI .~ lass . . Polonl:!!. En !;o.nCldo, MOKU coropra to ti 
w den.l c~~C'f ~s rdorma$ a~miniU,.livu, .indu- 101 $Illnos tn base ata infladón rtjistrada- cansei- y.1 mlsmo. l~empo Ii 'pat:lo social', que ya prC'.sló .A !a rtuOlón I.mle~ lamblln cknl"l(,tI~ y Ulrll~Jtlo 17 m!lIon:$ de londadas de p.lllas, 
y.tndo ~a eltmtn.ctón de u~o~ UIJ de lo! 27 mmult· tuyt un eJemento primordilll dei p.aquele ck rdorrnu butnos ur"!Clos.al ~aiJ ~,~.ri .>:udar en la wJución ptnodl!la~, anadló 11 mum.lueme. e_~ d~II, uua tlu.'ma pallt de La coucha toLaJ de 
r.105, mltnl,,~ que W mWldl5 económ)C.l$ urlan .('. C"onoddo como "Pian de Verano" tn I. prenu. br.5j. de los confllClos socLlles ,dlJo ti ,de deI Eslado. Para 110)" cU, (.onvoc.ad. una Ufión dei la IJmólt SO\l.iuca. 
\tudas mll\ana. ItfI.. HIC( dos dias" reunitroo pOl uparado eo Sln Comejo de Minimoi de la URSS dedicada ai AI mhmo liempo, un 5eocillo cAlculo dc-

fOtnlc~ ofim:ln a.areaarotl que la~ rdormas, ori· Hnl5i1.plica 11 cOfltcción montlari. desdc 19M P.!blo tmprcuriol y dirijenlts lindklles, quitou e!iludio de los problemas dell~'l!ecimicnro de mue5ll11 qU! 111 UkS", prodt.ct'.JOO 10nt'ladBs.de 
Ilnllmenle .nlicjpada~ fiara la \emlna próxima, . lo que pmnitió ,I p.h \'ivir con elevados nivele. de han manilt.5lldo tn qu~ condiciones acept.,in "el produc(O) BStlco/as a la pohlación. I'alal" 11~1. f"1W.lJUB )' ano. ~cbldo I que desUna 
furron adtlanlldln debido • Ia flcbre e1ptCUlalivl inn.dón sin IIqar ai estaI/ido rocill. p/.In verano" dd lobiemo. EI caso dr I. eK.llel de palalaS en IOi me:l' ~. ~u t.:~:II\O flIa~ de: Ircs nl/llunes dc I~ectárea~. 
qut' abrasa õ.l p.ab. EI presidcntt Jou SarntY, que e.lludia la reduc- Los empru.arlos elli,en ai aobierno que reJuua udos de la Uoión SovUtic.a, que produce m.s J;:~:~ ~~~.~~r,·o~)acr.~:II: ~eár~~~~~:~!'j:v~r~: 

"E/ ,I'blemo waba preO\':upado por lodo lo que ción de minbleri05. nomb.ó pila ()(upar la caner. cU drislic.tmente el dUidl púbbco)' que demueme' que (4nflda~ de ~C' tuWrculo que ~E.l!U .• IU ~o~ It.dc' ,omum~i.\de la UH.SS 

~~;~~~~~~nC~Jf:~':~~u~:~~~~~~:j:nckIOl y tI a1u Trab~o.l Dorothel Wtrncd:. N.K~tnIO, que ft U e$14n ,ealiundo 105 corttJ nn-«ariol. :~~I~aa~::~o~~~r:n~~~::i~·.~ ;uhe ~~ I~~~:~~\I~~I~: f-O "Sonmlo)'a RoUiyjl:', un Inau Arlku-
., , . c~nlj}trle asl ~n I~ primer •. mUJcr tn LDltlrar un lO- la FedC'racMn de Jn~umi.1S dei tilado de San co. Mijli/ Gorbachol. Irali de hfl~r trente cn lo Iiluld.do "as! no cucinarcmos 'bouc'h'" {lI 

1:/ d.t&1I0"Folt./f.dcSI{l Paul,,", en un puc:o h.bl· bnmoenla hlUorll de' Bl1UI. Pablo alinna .que el lJoblC'rno 8rdla AclualmeOlt el una rcunión dei Comili Central má~ PDt,ul8r ~opa de IIt URSS, a base dr rtmo 
lu .. 1 edll(lr~al d~ pumellJ pAgm ... Jt'ftaló aytr "E.sle La nuevI minima, de 40 al'lO$, t$.lUdiÓ «onoml. ochtn~ por (te~IO de su r~udJclón tn burocraCia, EI mlSmo di .. en que se dlvulBaba ti pro"... 18(ha )' n2::!tI~1 com~.n1Ó .yer (on una clta de 
~~~~':tl~I~~I.JlJIU)t un dramállCo pUnlO de tnfl~lón en eI Doscon Colle,t d~ EJladol Unido) y ocupó la ~nC~~~:u'ciÓnCllnIO por eOCUDa dellccho que mIJea ma decloral dei Parudo Comunista de la URSS una camJ !a)1 dr&m,tlu:a. , 

, p . ~C1ellrl. de Rrlaclone' laborales dei dtparu.mtnto I, (PCUS) con la promeu de .bast«cr a 105 ~o· "He de inlOlm.les que Ihor .. en lI! litndas 
hc,·I~,.) 4U~ a mtno~ quC' Sarney IClue de maner. qucnLÍ I su car.o desde I)'er. Lm dirilenles sindlCRlu de la modeflda Confedt- Ijitlko~ de 5uficknlfi aJimenlos bA.skos. el lIe l<u~IOI -til ftulia a l:is o,iIIas dei Don y uno 

cf,,-v.:. "tll cuwión tJr fIIC)t). ~mar.1IS o dllt~, Itr! EI f . r.dón Nacionll de Mellhirajços y la iIquitrdi.1l' di.uio "KomsomobLaya r"vd." lC' pre.unLA- tl~ ItI~ ,umdu cenllO) indullrÍálu de la 
b.rllfldo ror un Ile~mr económlco. polllko y wci,1 tAlento ememno Ceoua' Uniu de. Ttabajadorcs piden uo reajusle b., eo un cO/llemario de poruda, cómo es po- lJI<SS- 00 ha)· pillllLa ( ... ) )' en ri me,cad'l ft 
SIO prccedenles en I, hhlo.ill de Bra~II".~ EI mandalario brASilcflo If mouró opLimislA tO men.ual de ularios de Icuetdo con la inrlulón. sible que e~os cinco g,andt) palses .limenlen I cobrkl: un IÍJión por un kilo de p.laIU". 

Defensadelaera Reagan; 
pesada carga ciudadana 

\\A\lHr-;OTOK (AN~A ) EFr J. - los lisnldo\ de 5U aabinele, de lo) que ddcndiÓ I, 
r'tl,rilir .. • nrihl"'C\ dt" I. efa kc.ll,ln (Ul!aIOfl "uprllCllcla". 
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PAGINA CUATRO EL lIIi'\A.:UII 

EXPECTA TIVA POR /. 
DE SARNEY DEL RAD 

Desacuerdo Entre 
:'inochet y Junta. 

BRASIUA 13 (EFE Y ANSA). - Otntro de una previamente lo' IndlCêS de IUlTHlfltOl eobl'tl 'a 
NUJ de preVISIOI\8$ de InU.clón 

.':r'~~~~'~~~ 
,\.~ . 

&AHTlAGO De CHllE, ti (AP). - Solp __ 

r::eaat=:~:;:'fon ~= ~~Iey~ 
f99'1.~=-on~.·~ ~v'~mn&e da 11 
Junia, almlnnt" JoG4 "'Oflno, dl}O M I. v$G.pel1l que on asa 
not'TI\U M)' bêÂAllIft eoua que na Mtãn LDn eLarM eomo 
p4U1I podét t.ec.lr .. klv de lomedi.alo. 

LI pfinctp4J cNacntpanda gir. en tomo • la no oc:ep\&
dón. do P4:C101 e.le<:tonlie. por ef E}KIltIVO, ed que uplm. 

=~~ ~,:~~~t ~I~J~~~:~~.~~~~ 
18n. W6ndo lo. mlltt.uc çI.au'Uflron oi Coogrno. 

En este molnoHJto lengo 2Ci () 22 parUdoa on Chile. En 
Inglaterra h"V tI"H partld06o. EI crtterio dei mtnNle (dei 
Ejaculivo) 0$ quo eJ I4stema NJ tguaJ .llngle8, dljo tAtMo. 

PII\OChet "pé1aba para .Y"" J. ~ton cltl fU'O)"fIC'to, 
cuando La Junl.l .. rounkt por ulUma vez ant:M dei f'G(;UO 
NgtJ.tstlvo. 

Morino Informo que. ... Junta "",,'onerá extroordlnarle
mente • flOH 6e tfilrero pua anaflZAU' nl.l4VarnenM la. 
notTMI, pofqUf hay dtfentnlM optnlonoo &obre varia_ ~ 
,du. 

~~ó~rc:~tl;;:.a~c~:~~c~~ e~.,~~ ~~~~~ 
brulleflo anunciar' tn tas prrxlmli ~orl!o un 
eunblo radlul 6n la evonomla y una reeslruç-

~:~ó~I~1:r~~:~a!I::a::S:"t:~I:,f~n:a~ 
centraUz.adoo. 

lAS modlflCle~nM GIl la MtructUnI econ6-
mk.a-!inancter. que opararAn -probab"men
I ...... ~artjr dei próximo lunes 16 de OMIro eon 
un fenado bancaria. Htartn ora-nud&.s hIC" li 
dollndax:aelón de La oeonomfa y ai cew doa la 
corrlcclón monelarla. como ec1ratt9ia de com· 
Mie. La Infllclón (quo ai m&I de dÍ(:tembr. 

~tJ~~ :1~~~~':'=~I:'~e~!~ r;~l~u~ 
Clon de' d6flcl1 público )' la aultuUCI6n dei 
actual rMcanl,mo .. I,nal. 

"mb"n .. ha .nuncl,do qUe Ii ,eforma 
admlOlltraUva. ehminar. ~i6 de 105 27 minlsle
rlo.actualH. Vlmnda y Bieneatar Social. Cltn
ela y Tecnologia. Irngaclón. Reforma Agran •. 
Admlnlllractón Y PrevÍllón Socla' 

Sln embargo. ai Goblemo puede f',lr "08 
lndlces tn cero -quo equivale li congelar, aun
que con olro nombre- y ai dUlrlO cariOCA "O 
Globo" uegurabl hoy qut u "Jlr' OM CIfra O 
una eertanl. • eU. por un período entre 30 y eo 
dW • 

per~~I~c~'.o~a;:~:~ ~ ~~::cr~~'t~~J. 
lAtIa, 0fI vtgor dude 1964, tamblén deuparec.
rin. uf como la Uouiad da Rofarone .. dO 
Prtctol, qut ... u1illu pari actuallllr 101 uJa
noI, 

IIIHOICATOS Y EAlPRESARIOS 
Par. evitar f. rM'ateneia <» 101 IlndlCltol, 

que ya h.n amenIZado con una tlufllgo geMral, 
ai Gob/amo se propondnl, junto I OUIS m&ai· 
das. legalizar lo, cont,alOl coktcllV05 de trabalo 
pemultendo uOlhear lu fechu para 11 nOogocla· 
cl6n. 

SI lo, Ilndicllas J.e dl$ponon a dolenoer 101 
"11"01, 10$ ompr8S4rto5 ro<:llman. enlre olr ... 
cosas, una drtsltca reducClón dei gasl.o gubtH
namentll. que ha \legadO ai 12 por Clenlo 001 
Produeto Interior Brulo (PIS) 011"0 pua do. 

EI despido d~ funclonarlos que trabajan 
contratatlol, la ellminacI6n da un 20 por <:Ienlo 
da los I$I60rO' y la Incompallblhdad de funelCt
nH. Junto con la proba~le exoneradOn de 
'unclonlnos que êSI.tr\ Jublladoll, 6ê anmlrcan' 
ô&nlro de &Se proyecto. 

~i , 
.... r;. 
.~ 

~. : 

'.~ .. 
'. ,( c/ 

Patticktl opoaUOf •• V proguberMnltntafea exlgen cem
~OG ai proyK1o. qut do Nr &plobado tomo ee16. PennW~ 
qt/'t l.Inà eoJecth'idad que obt.nQI ai 30 por cMn10 de lot 

euftj!9l~ ~~~r!:~.=i!.~t~ ~I=~~ lOf pêC108 

EI reGlO da ,as medidas quo $8 tomarAn 00 ai 
Melor ..conómlco y fmaneiero lon praC!lca
menla dHconocld.u. lo que hI provocado unA 
ola de rumorea y presuncloMS que han diSpa
rado kll preGl06 di 101 alimentos. mercancia, y 
1&1 COllUlCIOnêS dei oro)' cUl dólar an oi merc.t
do paralelo. 

EI "PLan verano", el torccro In su tipo dei 
Goblerno Sarney. ule coo una lnflec!on qu\t 
ronda aI 30 por clento mensual y cuyo lndlce en 
1988 fue dei 933.36 por Cf&oIO, &&Qun 10$ dalos 
ohelll". 

~3'9'.v5' 1. .... -tI! ...,;.:.!-t..::~_4 tt\) ,&* ............ 

Carlos y el Arte Italiano ~ }as, lJt:nno affuilÕ quilo me pareça qu.oubutna ldM. 
SI &oooe u.mcl6en no ptteda dt,conocoru. 

R&n.ov8c.ón NMlonal, .1 panldo ôerechleta mAl ImpOr
tante, optrua qlHJ La prohlbl;;lón de paetoa e1oetot&$U obIlgaré 
D ~r PKtOI a-neut»ertOI de (';&f&eter compc~ 
tran&gnKUendO lo propla te)' &Obre .1 .151&ma eJoctoral. 

Elalza reglstrada .. n 11 coll18clón dai d6111. 
que hA wbldo oerca di 200 cru.u.dO$ durante 
etta ... mana. Sé ha debldO ai temor de que h'Y. 
eongelamleOlo de pr6GI08. &818nOI y cambiaS, 
aunque l&I autoridllÔSi h.a.n dleM que' hJarin 

EI éXlto do O$le ojulta. tras 10$. habldo$ en 

~:s Je:e:r~:Je~t~O S~~:~ l:a~~i~n~l~r~~n~i 
~~:~~~!O:I ~ w 6UOHlón, Ir.& e' rOV$S 

EI Prfnclpe de GaltJs observi 111 escultura "Jo ... ,n Plsana 'de 
ArtufO MBr1m (1926) aJ maugur8rsB en Londres uns exhlbi· 
c/on de arte Italiano doI 51gl0 XX 9(1 la AClIdsmla Real. 

(Rad/oloIO AP,. 

ESTO TAMBIEN ES NOTICIA ,Barco Negociará pera 
·Combatirá Beligerantes ... ~~~~~A~~ 

... ~?"OT:' 13 IANSA), _ EI p'." •• nl. VuO,lIO Borc" r"'''O .mas do '80 "Ir .. orOanuac,onr.; q"" """I,h.arA c;ornb<'''n.o-~ '::" - ~~':t 
M 000 p.u que Iof: dfI5aflollB eoo 101 guerriller06 dei k>I p.lr. reat&.bMtcof o, orOtJn publico l'I'IOnI dama, eetableclO con-

ovlmlOnlo 19 de Abril IM-1U), pero Idvl!tIO a JQ, ali_doi on "Sé qu.t I. paz no M loorar, minan •. nI In una Mmana y t.ectoa con ~uno, "tud*ot 1 qUI" 10m. m .. 118mpo, pelO 'os """" ... "",,0110' .on un IV- cio .. hlngton piIlII ~ ~ 
• • 4 ~ OJIgnlhc.at.vo ha~. I. oon"'l ... enc.", " m.nllt'S10 eJ p10510enle WoNer' ~ como ~ .~ I 

~~~ ~~ UJ~t:XPh"Clón ..abro Ia:t- nt-gOCIdIC.00Il5 Gil'''' oi dot. Marytln UoM ... ~ V .~ ~~'~'., 
a Tamblfn p.dlÓ anoeM ti apoJ'(' naclOna, "'""A In fUltuu ~. pctn:I la poalclôn -"-7"'--

, "'eM ... ...~ J ',"""OI Y 100 org'",""" •• ""unO"'." .. "o0 pm conU' do eu "'"""" on la c... /li.... "'~,: ....... 
_____ •• . .. __ --!,~~~~~~Q~...&~:.~';:~ .. ~n,ubvOrl'ÔO oi ~~.~";~_!!~~~ 

.. CRISIS 
La CflS'l> da 10$ mlSllH en 

Cubl. eondUlo raalmenle li lo. ~~. 
E!.U.OO$ UnH]O$ y a I. UrHón 
SQv.~II<: •• 1 borde de la g~rr. • ... 
eUlndo "I Prlt$u;Jenle John ft.. ..• 
Kennc:l)' dllpusO el blOQUflO I'" . ~. 
nAval da lu Ilhl Catl~tu. oi . , 
IIOtt lovl6lu;0 NI'llo KrulCheY'fIIf _' '. , 
ordonO Que la!;. unloades de II ~ .. 
Milllllo! di' lo Ur •• c.n SovlallU / , 
!OtZA"n fll blo'tueo y Inu,,". LI ~. / 
Qld\,n I(,I(J 111'18) pocu horu A I 
onlU (leI "nlr('nl"""',t-l"Ilo 

c~' ..... 01""",,,. , .... , .... " ~'Mft" l'!rlun I1UI''IO 

INTtR"ACIOr-.~ ~ 

FOK. 
rt ""'1'1- R. 
~" À.x-\.A 

PiJ! .... TE 
• Ul:,.:;.~., 
~i:V II.lUIHADU lItt 
1f.A.&U .. 

tAOSCU, 13 (A.NSA.) - EI ~,. 
1\1l1ro d~ fkoI • .:ronu EI\6no
reI .aVI-f1.Ic..l. E.dl.l.rd Sl\t>
waraMd:o, h~6 •• lI nul'lQI'l& 
• Kabul p4J'.IOtlhur una vtlltA 
de lrabfoo.JO "que no tua anun
d&d.a con anhe,pa<:l(In", Intor
mO 11 eglf'tt\a de nouclu 
"TASS '. 

EI hlOclon.tno tua reelbldo 
0fI l\abul por (ri Mlnlllro Dê 
R~I['IM' Exterior •• t1p:lflQ 

At><xII h'akl! y pof lo! ornbt~ 
de Mouu en I<au .• '. "uI! Vo
ronu.av, LlmpIl':' Pnmto' VILe
m\n\.\to df r1(oINIOrK'a txt ... 
nOtn 0(, t.. Unh'ul SoM"ca. 
~lm aJgutll.l\ fue:1!C'~, ti 

&orpru .... o v..aj'- Ot $hevt/(f. 
t\IId:lE podo.t "f 01 p,.lvOlo 
PAra r6I1r.' ~!ta dl. 111\ lrop-u 
tll't'ietlÇ4, qlJ1) .un qu.óan 0íI 
AfQhDnlll...\. 

• C1i!LIE·~SIOt<l 
• S/..fHtA\3ú DE Ctl'lE lJ 
(AP, - Ur":I ... ,olenld "-,,,,10:"(." 
rtlgl:.lr&J8 hoJ' er. Chuq.JIL...I· 
mill ... 111 rr"r,a OI: cctoft: 11 lell.l 
.bu:no tHa~ gtónaÓ' oel r"'unao 
GelO 23 tr<tb~I ... J;:,.rb!:. herlClQ:. Y 
Pilt,;,hlO I. o~eraClc..n dto un 
hotno lund6men:al P'fO: ,a 
p,vOuCC,ÕIl. S.f: IOforme 

Codelco. Ia CorrlOt.<:IOh'i:. .... 
laia I Of:/ Cobtt: ClIJu Que '11 
elp\os.on en el homo Fla.c;t. ao 
la mInei luf' c.au56da VOr Wl 
IObteCillenlAmlenlo. 8 flllZ <111 
una I,h.ll. dfl\ til lemo: d. ane,· 
gl4 

Uno de lo~ harldOS ~II' g'.-

'" Agrega el Inlormto do CO· 
OELCO QUI: la t'xJ1lol>IOn 0('1.,1' 

.mÓ &.lb5 10 ~2 horslo<.alilJ!..2 
GMn dI: hO~, Y ObllQfJ. p.r'l. 
ur 1& oper&clO .... de:' homo a, 
mil> gratloe y mooemo de ~ 
mina 

LI m,nl tlSI,' Cf'CI (fe ,a 
<:lUaad OI< Cdl.:!I'I .• 1 ~ ",.1(1-

m!:lIv! fi: ,.;,1 ... O,. S.,I"I!I.;JU 
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Kenig, brillante ganador dei tour juvenil, premio P~psi 
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~tU./lI,f PIO)«IO~ de invcrlión por un' 
10111 de 118-727.I»J dóllrts lueron prt. 
~1tI"d(l~ 100t la Unldad AleUlrA dt Pr(l~ 
modón Indu~lri.J (UAPJ) dt/ Minimrlo 
dr.lndu~lrJlI y Eotlila tH tl,flo 1~B8. 't
IIlm 1olorm6 la Prtsi<kocJa de ... Re. 
rubliu. 

EI S4 por demo dd mencionado 
monlo C'~labl cOlUliluido porlO\'euiones 
to IcllYO fijo, tn flnlo Que cl 16 por citn
lo '(t'.ou finlndaba upÍlal dt ltlb.jo, 

f:o 101 fUllro 11101 Ulrucurridos dei 
,u:luaJ PttiC'do de' fobietno. Se' prtstnUl
'00 ante la UAPI 115 pro)'tClol dt in
'trsióu por un monlo aJobal dt 
'6td24 ~ dola,e~_ 
- Elujlflile an[( la lIAPJ It rt;.llil. I1 

HllpUO dt 101 mecanismos cSlablecido~ 
,'Cf la Lt), 1';.178 (ltydt PromocfÓn lo. 
IUlUlaJ) ) lI> pTeleOlación de uo proytClO 

d~ invenión anle utt d~de.od. dei 
MIE equivlltt • propontr una declara
dón "de intetés nacional" ,obre deter
miD.da~ Iclividtdf1 Indullli.aIes. ttuLsli· 
~ o (desde J987) de prtJllción de s.ervl· 
cios .• la que cI Poder Ejeculivo da "tU
'aC(.t1O li tI pLanteamienlo contempla 
dncrminadoi ob;tlivOi. FÍ!wan c.ntre 
H(N, ta m.yor diciendl en I. produc
dôo y comrrcialiLadón; cJ aumento)' di· 
vwi(ka,ion de '"S UportadoDeJj " lo-
uliución de mdustrlu Dunls Y 
ampl.iacióD o rdonna de lu Y' eAiSlcnlti 
y elre.sptJdo • prDlraml.l ulecdonldos 
de Íll\'t'StiJ,4cióo tecnaMaia apltuda. 

Asislencia crediticia 
Cada pro)'«to analiudo por ttrnicoJ 

de la Unidad Al.e$On de PromodóD lo· 

dUlllial (UAP)), d~ndk.nte dei Minis
leria de InduurÍl y Entr,la, yprtvio dk· 
tlmen de la AJC$Or1a JurldJca de 11 mh
ma Sc.;retaJÚ de ESI.do, pall a estudio 'I 
reloludón dei pruktente de ta Repübll· 
ca. 

Una vez dedu.dol "de inIU', na
cionll" 105 proycCIOS Jt bendiclan coa 
franQuidu fi.scaJu (uoncraciODtS) 'I 
ulUcndl crediricil por 1:1 lutem I ba..oca.· 
rio nadonll (I Luso pJa.zo) risuronmen
U, cStacuudo a la Ic)',legún u informó. 

De IOlo ,uenla pro)·tClos in,rt'$IdOli I 
la UAPJ el afio pISado, 404 )'1 pauron I 
t311 O/lima fAst de concrtción. 101 que 
represemln un aporle II drsarrollo lo· 
duSlril1 dei pa.h. un ml)'or (mplco de 
mano dt abri y una prodUf;(JÓD c.alifin· 
di Que K' orienta aJ exterior. 

rasil: anuncianhoy plan 
de lucha contra inflación 
.~ crumda: ~ grantll!8 8UÔ8I dá ~ I 
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."uo' pe/l(>~O ~e ~ONe,"o, 1< fF."1I1a' 
ron amt la UA~: J 1~ pr6Ytcto:t uc in~ 
vmiólI po, uo moo'o &Iobal d. 

l2~iI2:;~,~Ó~~;~'ia UAPI .e realiza .1 
amparo de Jos mecanismos establcddos 
por la Ley 14.17H (Ley de P,omodóo lo· 
dUllrial) )'1. p ..... eolación de uo proyeclo 

~'I'Ilt'r'n"~ '«'.I.f'+"_ ......... ~ ......... 
Y .1 respaldo a pragram .... lecclOntdos 
de tnVesUB4cióD locool6,ica aplicada. 

Asistencia cr~iticia 
Cada proyec\O aoalizado por tknicol 

de la Unidad A<wlr. de PromocióD lo· 

De iin ~es('MfI prúycl:lOS. insrendos a 
la UAPI el oho posado, 44 Y' pasaron a 
.". última raS( dt ,oncreci6n, los que 
representan un aporte oi desarrollo Jn p 

dumial dei pall, un mayor empleo de 
mano de obra y uoo producci6n .aliliea· 
da qU,e se orienta al exterior. 

···~'tf'· '1 '11'" .. , . . i ", ~ 
.~. '. J -: . ' , i . ~ ;". I" ~Jot,.~" ". . .-~ .. 

~ • I' '" ..... 4:' 4. .. , ' ,f,\j., t .,,'1 I ' " I r • J In \ \ ( l\ ' .' . 

rasil: anuncian hoy plan 
e luchacontra inflación 

. ~ .. mdtiJ~),~.~.di ~ 

Ir. I ~ \ I ~ ~ \'" ti I' .~'. f'., ,'., .. 
fi jhqr~\' l .q,1 t ._ .. ,< . {" 
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BRASILlA. (O. ou""a' ageDcia.). - EIsobleroo dei pre' 
sideole los( Sarney anuficia,' hoy uo va.'o pia0 antiinOodooo· 
rio que iocluirA Uoa d ... ·."IJIci60 dei "IlUdo, QIIt oscilarA eo 
lorno ai diez por deulo, ai tiempo que permitió la Ipli<:aeión de 
lIfaode;; aumeolos de prodo •. 

Ay,,' las .. rifas .~ ... , Iubleroo un 33 por eleolo, ,I WIll' 
bUSllbl. de aloohol para aUlomóviles .um~16 0130.' por eleoto 

'P(Jrtezuelo, postal de 
LR playa de POrluuelo es toda una poslSI de J. tempora
da vçranlt8Jl. EI sol y ti mar le poneu mBlCO' una tem· 

un ver ano 
po/A.-:.~ muy t!,,·irosa. Las i, .. 
rcIJ .... dnl.S C/ulpUl0Jl~' se • 

yla aasolina el 19.9 por cieolo. 
. Lo. bolei os de aUlobú. fucroD lnorcmOlllAdoa lIIl 41 por , D 

clenlo til Brasilia y Sao fabio.' . . " . M d' S,,~D fuocÍ<>Darips ,I sobieroo aDun<4rlÍ rDtmOlm'DIt' o ",..' • , ~r.d;r~!"~~~;?~::::: ~~~~;~,ra la Inflacjón, ronoddo . ~ e nem. ti cus o e I m p r e 
Ln.,iDdluto .. monuan con Ir ala huelBa a<ner.lsilo".· . 

larios realt> se ven ar .... do .• por el plan, que incluIr61. elimi· b fi I R I I ~ \f 
naci6n del.o.'. corr .. doo~1 mo~, .. rias, I. ln<l<J<aciéo dela eco- . a 9 o ( e r n o a e ~ u . nornJa basada sobre l.o. wOaÇ16n reaJ>lf.da"em~" <k1dc ,..' '''~ ,..~ lil .. 
1%4. ' ,. .' \.l "( I.,. t '-~ b. l 

1,,.. i~Hat.ióll braN.l~l.\a-4k8Q1Ó ti ~ .... ~1 Im fr«tdt',.{lf~ de <\ I , !, 
9)4J>Orc,en,oehl~8g.· . •. . .~\ ""'Í'''''''-''' -.,. . ~-,--._-~ ·----~ ____ ~_I'~'-'-~,·:.r;"' p, 

, ,,' ,. I r~~~~bj:,: : "", ". ~lj': 

L. ~. • .,_ 

o ,~' t . '; ~~.'1·· . .Jt.: .• ::~;,wtt!J:::{~·.": •. 
~/' i·,: ( .. p, .. ,~~,~)i\->:: .. I."'~':::"f_.' i:·v _ 

. .. ;" .. ti .~~' ~ ,1'~~:mrif..~_l~:~~" l.i;~~ .... ~~~~ .. t! 
........ ~"'.i.-',>;. ~Y}. .. /~ .1 ;;"' .. '. .,'i'\.,": ,., \'~';l:·..-

; .', ··.'r·~~·2. ~~:;~·~'\~it~ 
!o' • .....,..~., ..... l.· .. :.'f.-._ .. · .. ~. 
.r. .... >&~~(~:.;i7~' ... : Disturbios 
~ ~·ç.~·!J~~:··:.~:'~·~~:l,>~!,~~k~: .. -~:I' 

Artigas: 
plan de 

• emergencta 
porsequ(a 
La cODslrucci6n de UD canal que 

unirá los lramos en que eslá cortado el 
RJo euareim frenle a lo ciudad de ArÚ· 
14', eslá conlemplada denlro de un pia0 
de emerseoei. que la Imeodencia de ese 
deparlimeolo aplicar.6 eo los próximos 
dIas, .1 no le producenIluvias. 

EI dír .. ,or dei Depa,Ulmento de Hi· 
slene Am bl'D .. I de ... doparlAmenlo, 
Or. Carlos Si,ooreUi dijo a EL DIA que 
el plan apuma. prCI<fVar el .... do delas 
Bguas dei rio. Que. Ia altura dei Puentc 
de hl Concordi. " cncuenlran eJ~n<:.· . .~ ... --_ .. _: .... "' .. ~ ............ . 
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Sarney anuncia hoy crítica reforma ,administrativa) 
económica y financiera para combatir la inflaciónl 

B!tASlLlA. (ANSA). - EI presidente José Sarney Los p.as.ajes aére?s también (ueron reaJuJtl1d~s 8)'el rAn ti nuevo programa económico. . SeBon ~I secrelario seneral, dei Mml!oICrio de ReIs, I 
!nllDC~ hoi' por la CadeDa Nacional de Radiol y TV, uo tn 13,' por cJento, ffiltf!tru que las .tarifll.5 de 5ervlclos de Control de delincuencia cl.one~ E)(It'nores. Palllú Tauü flecha dI! Uma, ar&~JI no 
.urvo • paquete" de medklu económko-finandera, des- lre.ne.s suburbanos crecló 2.5 por c!-enlo y las tarifas de , .. . mego 5U respomablildud cn la pcescC\ ttdón dd media arn-
IllIdru a.J combale de 1.0. inflacióD COO la prefijeción de eDelala elklri, •• telHanos )' coneos y lelecomunicaclone5 . A51~lSf!10' se leSlslarA una ~Y Conl~a la Dehncu~n- blenle, pero eJ problema "dcbt ser solucionado eo el con-
'p~k)!, y aaJ.rioa lt con índice "ce:o" (conselamiento en. aumentarAn ti pró.ll:Upo lunes, tn porcentajCJ que o$Cilan ela ~con '!llca, coo seve,ras sanclone~" os empr(S8.r~?l t(xlo adecuado"_ 
IJbltr1o), detpuh de 8utonur 8)'tl, aumentoa eo' 105 de JS 11 lO, que pracuquen aelos le~lvos pa.~! la econo~~a popular - La propuesla eSladounidcnse prt*~'t la creneiOn de un 
f8J)SpoTtes, combua:ltbJes Y tarifas pilblica.s, Las modificaciones económko-finnncieras que ope· , ~bservadores .c0nslderan l"!pOllanle ,la .. reuDlón consejo internacional de .3dmini.Slradón de lú Amazunia, 

Elmandatariobnu:iJefto enunclimadesranexpedo- 14r-A.n ai inicio de Ja "mana venidera, estardn orientadas a~II~Jpada de los tnltgranles dei paCl~ !()("Ial ,tnego- que seria "coordiJiado" pcu brlf~i1cflo5. con UllilUPU de 
Iva y IraJ presidir encu.entr~s senaJ&dos de "ne,odación bacia la desindeución de la economIa, .1 cese de la correc·, clBclón ~~tre represel~~nl(~. de e~pre!le.rtos,_ IrabpJ&dore~ rmidpdes chlile~ eu bl.ld(l~ Unldll\ y olro tn Brií~iI, que 
'olluc.ll'· Con lideres parJamentarios polhicos de cnlida- dón monelada y drástica reducción dei dUicil publico, y dei So le,1IIO', par. ISCUll

d
' n,u"ba~ fórmuh,i ~ ~t' pcucldo acompai'liulan rI pfOC~"'O dt cOf1\crsión dt: la deuda e>.te. 

e;s tmprtJsoo )' lrab.aJllldore's, lAmbi~n deb<;' anlkipar como eslralcsia de com bale a la infJación (que cn cl mes rClpeclO_ a, nuc\'o proara,ma e S~ lemo, pr nCIP~I,menle, rior )'1» apl!c&ciÓII dr Iv.' Itçur.!.u~. 
claJ,lts de una IlIJ1pJia rWlructuración dei submete pres.{. de diciembre alcanzó el record hislórico de 28,8 y anual de la r~p~slr,JÓ~óde IlIs ~~rdldas SJllartale~ de los trabaladores EI mim~lr{l dellu:rrinf, J ... l"0 Alvt!>, lambitn re.;halÓ 
encUlI)' reforma adminbtratJvI. que Jlevará a la duolu- 913 por cienlo), y la inclusión de un nuevo dlsposilivo de por ~ lO ICI n pau ::é ., á d d la propuesta dd sen."IOI edidoullldcme, J>c.::!aró que 
lón y !usióo dc vllI.rios mi.nUterios or,anhmo$ etlA~)' ajuslesalariaJ, ante el eventual aumento de la fnrJación, ,~II~ lan,lo. tam I ~ old'O ,m~lrru,m.~~IOrstr a OPI~.,O "Brasil tS ~oberallo" ) 4Ut' por dlo It competc aI pais lr&-
esctntraUzados,' Las nueva6 medidas económicas coo la prdtjación de par~ e ,I~m~~ a CJl~CI8tlVa e I In RClun ~Iula c~n a zar su e~lralrgie de dC~<lJ/(.lIo, 

Se,úD oftservadores. esa.s medidAS esttn orieDtadu a preeios 'I salarios ppuntan a un \lIrtual consclamiento, 10' lablna ~ uUIUl:tda ~omo clemenl? de deflaclón (reUrando la misióu de parlamClJlariih e5tadllunjd('nse.~ qU( vi. 
~ dr'slka reduccron dei déficit público. estimado en nivel mando como basr una lisla de produclos bAskos por un 28 p~r c:('~Jo de la mllaclón prevlSl~ parA este m~~:~tne. sila lha~il pari:! COlh'l"tI m4!1 prolulllltunefllt lus lema~ li. 
CC'ro" ,eu J989, lo que implicaré I. reubicación tn lorno perlodo aun no delerminado, cuidando no exacerbar el ~~~slr:s ~e~d:~ cC:;/:a~~08s; :;~~azC'~~~:: meU'Uk I a e ... y 8~do~ a la dt:u~a .e>"lt:lIIi1.) li li: Plt:)enadcl/) dei OItdi~ lim-
e 40 mil emple.adoJ pllblicos )' no te descarta ara0 nÍlme-- consumo, par. no senerar esclSez de produc'os eo el mero R h "6 dA·' blrlltt", fue reClbld" t'1I clImá de (ubldad par ti soblt'lOo 
l de dimi.sloDel, por Jubila~ióD y bula de cesa.ntLu de cado. te azan enaJenacl n e mazomB lIXaI. 
euonaJ. ' MientrAS que los salarios serM reajustados. sólo este EI gobiemo brasileno rechazó eI viernes una propues- EI mini.mo de JU\lkla, J-'I.!ul(l llroS.!tald. lJcFó 2 afiro 

mes, por el rlgimen aClual viaenle de la Unided de Refe- 18 para la creacíón de una fundacíór. inlernitclonal que ad· mar que la visila reprc!lC0I8r1U uní:l IIIleritlencia eu a.!.Ui,
renda de Precio:. (URP), mtcanismo de reajuste u.larial minislle la Amuonia uli1i2&ndo I«'Uhm provenienles de 10.\ inlernos dei paI!. \umenlos de precloB 

EI ,obiemo. tomo anlkipo deI QUfVO ploarama eco
lÓmico denominado "Plan de \lcrano", de<:retó Hferiado 
.ncano" ti próximo lunes. y delerminó aumentai (tn 
fomtdio de 16.27 por dento) en lo, combU51ibles)' dedo 
ados drl petróleo a partir de la cero hOflu de 8'1er, ret,iw: 
>:lodo la ,uoJina eu 19.88 por dento, en tanfO que dai· 
obo' carooflUlle aka.n.ró eJ 30,49 oor cienlo. 

por la inOación, por eJ promedio resislrado en 105 Ires úlli· la venla de títulos de la deuda exterior. Sepun eI dipuIJd ... ) brasileflo fabio Feldman, quieu 
mos mrsrs, defendido eon \lehemencia por las cenlralei de La prOpUtSI. (ue presenlada por eJ btnadm dtmócra· manlU\'o coO\ersacJtl"e~ con 1(1\ \'i~halil(,!'i, Ib idrJ:1 induye 
Irabojadoles. Ia eSladounidrnse Timoth)' Wirlh, jefr de unll rnisión la creacióu de UII COII~I'JU Inlel naeiollal de adnllnlStraclón 

"ftuÇlón de Il ms!"rda "nuevo cruzado", con el p,adamenl8.ria d,r ESlado.!. Umd~s que se ellcurlllu:t til ara· dr!a Amaz.o~i&, opt'cádll pur bla.\ilef'lO.!. lin "pool" de 
I s ceros dei aClual crwado una de\'aluacl6n t~· I slha para dUCUlll con los aUloudades 8ub('rnamelllole~ le· (n/idades clvlle!. e"'lnd{lUflldell~t!l )' bnHjlei1h~ (ncaJl1lula 

r CJ nl con olras m neva- mlH rC'lacionados con la deuda eXlerior y la "pre~er\lación eJ pro,eso de cun\'CI SlOn de la deudü )' de uplicüdón de los 
IUICIOne5 lU"'!, son otras e u decisionel que inleara- dei medio ambienle", recursos. 
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,La energética argentina puede 
prolongarse durante semanas o meses 
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la falta de elec1ricldad "aS un verdadero cataclismo" dijo ai presidente Raúl ,AIfonsrn ~ 

BUFNOS AIRES. IR.u", y ANSA). -lA <risil ~tica 
',cOlinn putdt prolonprK duraDle remana, o meses dijo d lO
rmo, n:irntru mlllonu de fllbitantH .laum padeciendo la falLl 

, declCl'ldad 'i l.Iua potable. 

EI mi:uslro de Ob'" 'f Sm.ido5 Públicos., 1\0<10110 Tmq· 
di dJjo ~~'cr Que "I. [rbis toerlttlu cs mu)' prolOD$lda, poede 
'uar ""Iaou o m~l y no ten,o li. villl lU 'in". 

TerJi'r.o, que es ti tenlro de las erltlus de lot partidOlOPO
.oru r-Ol h.bt, tllado 'uer. dei pala.1 comknzo de te crWa bI· 

y. un mes, e:xplicó que vario. ,rupos emc:radorcs lueroo 
'lDPlIdos. Alunanil FcdmJ)' Franei.l. 

Pno .dlaJÓ qut' puarto no menos de 60 di'" para qut aos 
.tuipos pucdan UI coneçL&dOlI'a re4 nacionaJ. 

El núoiuro ,oJluvo que 1I crisis Ir produjo por 11 imprtVÍSl1' 
Ihda de u:rvicJo de 1I cenlra) .t6mlea Alucha J '1 'a uqull que 
'avocO 11 blja tn el uudaJ de 101 JioI que mvevtn lu turbinu 
t lu rfllrtslJ hidrot'fktrictu. 

PtrO apertos y polltlccn de 'I opOlidóD ,ubrlYU que tI $O 
'T citOI" dei plrque lenr:rldor cODvcndonaJ, que COQ.Ill de cur· 
111" movidl' • JU o combunibln Uquldo& a.tln foera de sem
u por ,.1 .. de mlnlmimtenlo Idecuado. 

In verdadero cataclismo 
EI presidente IJlentino Rlul AJromm ddiniO çomo "un ver

~I~~O ULadiJ,mO" la aitu cn~tic:I por 11 que Ittarlal w 

NUEVA YORK, 
(J(curer). - AJeSOf" dd 
pr"wleme deciO GeoI1e 
Bu)h nLio eowJdcrando 
rcali.z..ar un profundo anili. 
Ih de las relacionu 
'('\ iltico-eJllrlouoidenltl 
'I comicruo dei aucvo ,~ 
b/emo qUe JerA in.ualt.do el 
\ it-Oles. Rvdó el "Ne",' 
\'011. Times" en lU cdición 
O(I)·er. 

EI esludio podrta condu. 
cu I una R\'uión de I. tfl
dkional rhalidJd entre Ja..s 
lupc-rpotencw pari adopo 
'If tO c.a.mbio una polUiu 
OI,S Whe5i\i enlte cl Eue 
) el Oe.ue. dijeTon UC$Ores . 
dei aclual vKtpmidenlC', 
IC,Ull in/onnó cl rotativo. 

"loque I( obutv .. eo 
e~le momenlo C$ 'uu rul 
oportunidad pocenrul de 
eonlormar una nunl reli' 
ción que Jel mAl prede-
clble. mjs duradera y que 
uqur Wfllaj"a de lo que pa. 
~""" ... «N. 11 

"Eua crUis DO liene la tspectacularidad dei terremoto, pelO 
It Iradoce eu 101 inconvenkntu de toda DlI"ralua que UlaDlOS 
~itndo", dijo ri mandatul" 'f,entino, dupuh dr rC'COfru 
J,u iGualadon" de \lll.I centr.lllrmka de la rompaM .. D.lCionaJ 
clt dectriddad, SEGDA. 

Haciendo eI amor 

Pao DO todas lon malas nctLicLas: los obKn'adorc-s estiman 
q\lt' .wntnlÓ 111 aclividad KluaJ de IOllI,mlinos por est. media 
ha "famintkl" a que estAn 'orudo., 'I que cn DutVC meses mi, 
"vnâo kn rauILldo.s ... 

lQ~ b.un los miles de mllrlmonlOllTltDtlnol C"Undo lU' 
hoJ.utS quedan ain enuBla dkuk. I partir de lu a o 9 de la 
nocht? 

SuÓloaOl y mólOBo5 comitnun I dtct\lln.e tUI pre,unta 
tJtDKurrido un mes de li ,'ave crlu. CDet.~dcl que padece Ar· 
ernliDl ,que amtnlU con prolonllne vaOoa mUts mis. 

"Un bombre que termlnabt ,1.1 jom.di frente aI Ulrvhor 
ahorl no putde bacerlo, o bifn porque. no Iknt electrkidld o pol' 
que Lu trammuionfi tmnlnan Indelectiblemcnte a ,,, J I de II 
nochc: entoneH, ,qu~ roejor que volver I1 UlO(oa lU upout", 
It pre,untata dcóloea Pala MiniçbiJlo. 

La lI.dklonal prqunta ,qu~ allw h.dwdo aoO(he cuan
do u couó li lu" podJ1l, tentl ,horl una retpuetta lnequlroc.e: 
"hacitndo d Amor". ' 

Hlu.la I.ha de.,ua ts un IIkitnle parli b inllmklad clt lu 
partjlS. No 100 poços JoJ, matrimoniaJ, sob.e lodo j6vmes. que 
han .doptado tn "101 dlaJ la aaJudable COftumbn de ba.l\arR" 
iunlos por I. matlalll. 

"Es la Onka (onn. que podemos haetllo. ,.. que detpllt. de 
lu 8 nos quro.mol dn .,ua y Idtm6..s et mAl lomwllco", diu 
M6niu Cuftlrro. \/01 etludianle de Derecbo df 24 alio,. 
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EJ que 11 mlyorla de)os bo .... r~ ,urre diarilmtnle cortes de 
c.ner&1l de tr~ hOfU con infernlo, de uh. que cmpJua.n • las 7 fI pr~jjdtnlc ."cmino RIIU Alfansln. quicn dtlinió 11 

crísú ~ncr.é,iCl que vive lU pab como "un verJadero ca
IIu::litmo" lun<.lue "sln I. especIIC"ul"id.d de ... n I((Umo
ro". (Foro art:hivo EL DIA) 

l' ,f.·o4A·t'1~ . 

f
'; .. ···'- 'Il'~~.~/ 

~. , 

de 1a.ma.ftan.a y culmin.n alu 11 de 1I DOCM. . 
Admb, los can,l" de le1cvisión l6Jo tranunltrn dtldt lu 

uete de ,.tarde bastalls I1 de La noehe. 
':,'" 

~ 
Aparrntrtnente, '11,h. de televislón, coDIKScudl uno dt 101 

prlndpales clemento,Udutra,lÍvoi" de 1 .. pareju modelOU, ha 
rnaJortudod tuoentre IM ar,cntlnol. 

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

. '.: .' .;-:. f_'J :: . ....:., 

Gobiemo brasilefio congeló precios, 
y salarios por tiempo indefinido 

IIRASJI.IA. Cltcuttr), - EI Bobiemo bm.sdeftO 
anundó lI)'"tr UI! COnadan11fDIO de preclos )' saLarioJ 
por ÚU!.PQ inddiJJdo. y UDa dtvllua.c:i6a de "alrede
dor dell7 pOI CKnto". como p.a.m dto !.In DUC'tO pl.n 
a.nli-lnfitclonario. 

EI minbtto de Haclenda Mllbon Nobrtt' lIIun-. 
dó las medidu en uni conrUtDd. de prtnSl, )' dijo 
que d objtlho dei pJa.n na una druta y rcptllliDl 
cald! de I;, inl1ac:i6n. 

fi ministro dijo que ti cNUdo bra.sllefto f tiA de
~aJUldo eo alrtdtdor dt un 17 por dmto, puo DO d)o 
11 DUO'III1I de wnbio. La tasa previa lij.da por d 
Baow emiti!. na clt ." mudos por dólar esll· 
dounld_. 

Un DutVO cruzado 

Llinflaclón bruilena Jk,ó d ano pU.do .1 9l. 
por ciento. Dos intentos prrvlos de Irmar Ja .ubl de 
plteiOS mediante rI tollJtlt.m.ienlo de k>$ milmos, ft<
a.hu.d0l ea J986 y 1987, fraçuaroo estJtpitournenle. 

EJ ICCreWio de I. Pmidtndl. Ronaldo CDlta 
COUIO, dijo eo 11Wtd. de prtn ... Que dnço minialf· 
rios de ,obiemo 'I unu 42 compa.Aias utata.lei fb.In I 
Itr dimmldos. 

Nobre .. dutribió 115 DUtVIl medidu. bautiudu 
romo d "Plan Vtrano" por la prema bruíldl, t0-

mo ti ronjunto mb duro 1St poIltic .. cconómieu 
aplicado j.am.h en UOI .00a vtl por elrobieroo. 

La. medidu deben \Cf aprobadu por ti COD,relo 
anl~ dc 30 dw para Que knaan roadnuidad de apU· 
ución. 

fi minjurp dUp que el tobier.t lha • tru, ti \\. lrunediawnenlt antu de la cOD,ellCión de plt· a;'1:fiV.t"" • ~00ó u,lala .. dti do. eI,obierno lDua,jó .... I«ie d .• um"" ... o du· 
t m w!mu.vOtr"'wtW!!$iD· Uo'osrubrOl. . n i Uire! q6J' . 
K. l' D\lJI.D(e tllin de semana IUl31enwon los pasaj" 

a*reol un)) por (Itr 10, I,. akonafu. pafll'UIOm6\11· 
kslO,S por cie:lhI, tI combus'tible 19.9 pJr C)Ulto, La 
fl«tricldad 14.'.01 ror CitfllO. COTlfOi 63.5 polclenlO)' 
IdHon05 23 IlOI CÍtllto. Nob:t'2 diJo qUf hoy )' 1'1 
mUlu !trin ftrilldo~ bllnCllio~ para dar tiC1npo a 
Iplicar lu nuevlS mcJldas monetanu. 

Reestructura de gf,binete 

EI prt)identt 1l11!ilel1o Josl Sl1nty culminO .yel 
la feorjlniuc,;'r. de su Slbinete Olin.iHerill COD I, 
.parente imtfoll6:1lJc 'Obt:III!I, elll1oqu( luta dt lU 
mantlalo. ':011 per!onzlidltdes mh "mdepe.ndieotC'$" 
y menos sejeu.l!! plHlonc~ pol!lica.s. 

La estralefia prc,iJtncl.1 Sf orientaria. oblentT 
mayor iumnlación f1dllirl en su nutVO proyecto de 
,obie1no, a fm dt enlreOlAr I. rc.duentia de u.:lotts 
polllicos 1)J(,.IRresi~las dd COlltre~(I N.ciolltl, de Jt( ... 

10r(5 eluprc~~d()~. 't u~ 10\ IrclUio! en demllldl de 
rtivmd1f:at.ione: Imes de que se çoncrtlt fi nUC\'(I 
pro,raml eCOI,ÓnIlCO qUt. implicitamcnle, ts un 
nuC' ... o con,tlamienlo de prrclo5 y ulariol, 

- ~;'m.,;~.,..J,'~I'~' .' "'.' :0. , .•.. 1" 
,.;" .; ,"F·,"! .~ fb!j' " \', .' ")0' , :tP· \ .' ~. ,I ~, ""1~J '.' o{-e-, 1. h· .... , r '. I' K1 

'(~~~~,:, ~".~~>.:EJf~tJ.~~~~Á~~;'~'" 
Colombia acusa 
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I"" ," '&irbiHJi."w.L("fi~ 
, Un rendimientoferoz 

I::I:rm PI~I:S: 
Mo lXXI·1/' 24.307· Montevideo. lu. 16'" Meto '" 1989· (d!çi611 de 36 PAga. 

• fIIndedotM: LEOI/El AGUINRE, WASHIHGTOI/ 8ElTAAH Y EDUARDO AOOAIGUU LARRETA • DItectDm: IlARl1!IIpUIRRE, 
WASHINGTOI/ BaTAAH Y DAHlfl ROIlRIGUEZ lARRETA • OfPOSITO LEGAl I/' 313M. PREetO 0fI. EJEIAPW:NS 270.00 

[Ia 
.... 'H, 

.: '; ~ . 
''-.' /' ~ ........... ,' ~ 
Un rendimiento feroz 

HA Y 60.000 ·ACCIDENTES DE TRANSITO POR AlJO 
EN URUGUA Y CON VARIOS.CIENTOS DE MUERTOS 

(In'orme E'ptlcl.' tn la pJ",!1I1i 10) 

Pos Jóvenes Muerfos por Rayos; 
Feia Coslera con Focos Igneoa 

. . ... . . .., 

(~ ... 1 .. p6glnu 7 V 171 

Llega Transbordador: Normal 
~tención las Primeras Horas 

.... ul. medI' matUma .r. alendido normalmenle'" UMA OICLARACtON 

~~~~~!'~2r:~:~~,~'~',~:C:~~ ~~,~~f ~:~~~ eo ~or:n~~o~ ~~ ~1~ h.'n!":~~~: 
'"~ qUê. recltn a .1 hora 10, eomenzabJ una dtclaraclón aobre eltama, ajo Intr., en tonsi~r .. 
100 da I. Inlergrefl'ual Mal,!ima (14 grem/G$ c:iones qu.. como d1llmo., aobIep.aun lo ,inc:Heal 

~?/~ri~~~I~~'~~[:~t~~.~N~ ~~:;~:~~~611f:~~ ho ~:~~:~H)~,.~~~~-: :"rt~U;~r:nq~ 
.. formalizar la reunlón \VII"" dljo el dulgenle C<!r, V po.lenortnentt eoo t' prr-CNT .• partir ~ la 
,no,çd;IO"de I. -'NP. Ju,lio OuinlerOl, dtlllcan. horo 10 cuando VI ollndlan.a 1 haV' .ido ablf'f'Cldo 
,'6 la declllón se tomar' "en conjunto V con e' on lU amlrr. ai Putrto de Mo:'lte:--Ioeo, Rooordemoe 
,) Otl PIT..cNT" con qutenes habran Gt reun'rH que .llnd~1\I1 rnarea con lU .v.a,o la ..... nUd.elón 
ilOfmante. La IlIulc;6n ligue merKtondo.1 en I~. hKhoI de la ruta merflima entre ta laia V 01 
II~ de 'dellCiltla de parte do lOlI 'indiçahiw COntinente, atmj,l.m:n~., cortado. por la tuarra 

lIlUlO ..... IM o, WlI~ do que .. un probt9o =:,,: • .;:n~=~~ u~ 
J91'G11beM1o_r~~yt1:Wa.1o aar6f'ltA'1adna **,,~.w...--,~ .. ! .. ..u 

~v~",,,,,Mo..o.·'·"_A" 

firmada por lu oenlraIH do nuutro pais V la CGr. 
AlJmlsmo. N .notO como vkmtnlo Importanla 

to que 11'''0 I I. ITF. (Unión Inltroaclonal de 

l~~~~:SJ~~a~~iI~~~~ 1~~I~~~tl~ C~~d~~O~ 
oi SUANP compllnoll. 
IIOIJIlAftIDAD OREMIAL: AflGENTlNOB NEGAROH 

A todo eslo. tabtla reçorda, que .1 ultlmo 
t::IdO dt solldlfldld ore.mlal qUI cruzO el chuco 

. ~~::I:i'g~rf~~:~ng~~~~e~l~g:~o,:·er.~:r~~ 
oolldlflc1a<l de PI Fibrlca Alpa10alU de ArgtntFna en 
ti proIo09.dO conflJclo que lU 'Im"" ulugu'Va 

~~~r:'r:.~~~~~ 
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Corto Elecloral 

Vándalose 
Ihcometa 

InS'talaciónt . 
)ucheros de 
AayasCasi 
o Funcionam 
onnaclOn <lO J>8lj lna 8) 

.... ",']'. 
li.:'\~'t"~' 

:?j't'.,,~ 

.:. '.' I 
jk;. ~ ~';~f.~;t:~ .. "'. ~ ! 
~)"'~-"::'4.1.2··1..."-~ 

~iQS~qU""dos 

. Capacitarán 
0148.000 

Funcionarios 
PúbDcos Para 
las Mesas dei 
R~réndum 

.~lItlpáglna5) . 

;;.~~~ 

~>f,>j$l0' 
. ',.; ...... CT:'W;~k~"';' 'f 

~~ih, /iirJillit:1ii 
Ducooros de playas 

---------,----.. -------~------~.-
~ • • _ i l 

\,..., 0 l )~, \_, i C' \... í ....; i I l í \, \..1. \:.; \' ;:~ I fi , ',~ ~ I 1...: ',,' 0-• , ... ,.". ,,' ~."'_" • ,,_ .• ~ ~ . ,. ,C'., .... ::', :!'. ~':'l ...... !~! .,' '\ '. \.;, 1..' 

I~, : (.:I~~j·)rl p.~rc. 2'~·:t.:.;IZ' f: Fl\f~.'\; hu- :,(,.~Ut:. kO~l )' 7..(,11;11'" Oi:' hl:lt" ~.;:r~",'i':'S 
... '~:, If:. CO,'liliC11\iI &Iiu,,(,h~m COI\ Ú: p€.h;Oil&.1 c!.:mOt; lu ár.l'hCI·~nCfi l!-(;: nl.)zlr,:' mu)' 
ve' B~.r'rid0 " Rc(.últ:cción de Ba~urc3, las cirlCln'8. tC!i!5(ltn rl;SpU3&~a eí-.f:dlual('bl I" 
ne~or.laClones con la empras." QlJe cons· Intendi'nda Munlcipál Od Mcrne\'IOf'n la 
tlu~a el emisor y ~u propia .ltuaclon por ai ej&cvclón ele im,('ort&nle5 Obras para ."1 
pedlOO (le licenCia a la JUOlu, serán alpu- popular Parque, vO"'O Y. lO adelanlar~ EL 
00& de los urgenl • .s lemM que deberá PAIS esla semana se efectuc.ria la edJudl' 
·an.1I1~r 01 relnlegrarse ai cargo el litular .cacl6n {lara 10& Iraabjas de camlnerla y 
de la CpmUM capltalina. Ec. Jvlio Igle5185. alumbrado p.úlonal .de un importante 

• Y Despidos Anunciá Sarney 

PARO DEL l' DE ANO saclor. Asimlsmo esperan ser coneclaoos 
Como ya tUéra ,"formado la semana en las próximas horas los artefaclos ye 

anterior ai Informe referido a los .ervicios Instalados en la calle Rodriguez Que corre 
incumplicos el pasado I' de enero ya se frenle ai entiguo Retiro, hoy Casa de 
.enconlraria listo; La poblacl6n de Monte- Andalucla. 
vldeo en forma 60rprasiva Se via Imposlbi- CONFLICTO EN BASURA 
fitada de desplazamrentos en al.trensporte . La ciudad de Monlevideo sIntl6 las 
urbano de paSa/oros. ai habar drspuesto ai consecuencias deun cooflicto, IUOEJ5 an
'personel' deI mlsmo decretar para esa terior entre jos jerarcas m~nlcipales yal 

. fecha 81 festejo dei Dia dai Tr~nsportlsla: '. perso'nal obrero afeetado e la limpieza. EI 
Posteriormente,. los servrelos mun,cl' lema de las sanciones a dicho paraonsl 

pales Impuslaron la obllgatonedad a las seria anp!'zado esla semana eo una asam
empresas de presen!ar las declaraelone.s blea gremial. Los obreros reil~raron que 
juradas de Ics recorridos y turnos ~umpll- 9s1e conlllclo no. guarda re.lael6n con la 
aos. la folia de .Inspactores MUOlclpales pronla adjudicaeión de la hmp'loza de la 
durante la tradiCional fecha de eomlenzo zona eénlriea a particulares 8100 que lo 
dei a~o· <letermlna qu.e las autorldade.s único que estila estudio son las sanclonos 
d~ban gUlarse por la IOformaclón suml- OROADA POR LA JUNTA 
nlslrada por Ills empresas. UCENCIA OT " 

En a~os anteriores y ai haberse reto- Comp se recordará la Junta ~f.arta, 
mado la conducclón democrática da la menlal de Monlevldeo otorg6 el tll~ ar 4e 
IMM,' ae les notific6 e las empresas la la Comuna. Ec. Julio. 191eslas una lleanc a 
obligaloriedad de !,restar un sarvlcio ml- desde el22 dedlçlem~re pssado al13 de 
flimo no~oferior ai 25%. En esla oportunl- enero dei ~ornenle ano. EI plantec ~h,c
dad no existló nctl1lcacl6n y la poblaci6n luado por un IOt~granle de la Comrsrón 
sufri6 las conBecuencias. las sanciones Permanente de dlcha Junla Der.artamer
que pueden corresponder pcr eSle in. tal, edil Pro!. Anel Barnos, de ermlnar a 
cumpllmiento da los sarvicios representa- un eSludlo detalladQ dei t~ma para Bclaral 
r!en una elevada mui la. Ia siluaci6n, 

:!~:~~.J>.,,~:, ',' i 
• ~~ .... ~. 

..•. "... ''1',-" 

,~>:,~~,:. 

6RAStUA 15(f.P1 --- ti pfesjà"OI~JoSó SMne-, OOCtíslÓ hiJv L4 g\~mllolal 
e. la ",h~tvn q~ en ti: u!MIi) ~(> lue Qê ca~1 6i 1.('w poill (..It'ntc, til tllSpof'11 r 

un tQro9~l6m"lfiIO ce IHeoirn, 'f taL.dflv~ púftlio[;lj» m:ielemm&dQ Y et\VIICliI 
I»ÓIÓAS df6.S\I!.~ p.18 ret,JuCl: t-! aaliCl1 <k pr&.up~~IO r 

Elnu.e-fOpIJtf, ~lfI aWrT<Dl'lfuadO p:)l unã rf:11,lITli3 moflt':.&fla que iocluyt: la 
ue:adM dd una 1l1J(:ViI mOflwa y qú~ Só:lr& i}lIIC4IOil durante un tem,do 
b.tnC4f10 de ao~ dlil~ con \'19t'n(l.: lunt!· y m&rte~ 

'Jt'I~ (t,;v'rlóu :J ocr (ali' : I rJUW! 
I fill! 11f.- 10" 'r 'J 

ua ou I . 
Ii:dutlrel <léfICI\ dI.' (.If'eWf.rU6StO 'd'eurl' 61 Cterrt: de 

:':=sy~~:~ e&IOlales, y el Muro despido uno~ 6O.WJ 

EI P!&SIder.le anunCló BSlmlsmo la extinclOn de autarquias y lundaclOCISS 
y l6-.t>matluc1Ón de por lo menos calorce empu:u~ esta\81~~ e tM~luyO (I I~ 
orgvHsmos de .ammliiUilclon dlreela pera que co uo plazo Ó{t 4, alas wan 
de!pedldos todos aqveilOG funCtoMIIOs que no Ingr~ron ai 9Obtemo por 

COOW"" 
~~r:~nOeSa~~ i~i:~l~~~r~a ~:~~I ~~ ~ir~:~~~~~t)~~. sin ~ 

Nmgún pal$ pU(!ae p~rvar ws inSllhJCIO~ en UM litu!CIOfl remo 
G:&U. dl}o &1 Pr05'Genle. 

LO!l warios WfM reaJUs\.IIàClS 8 pariU dei pnmelo clt lebuHo &eQun el 
prorne<110 de InUac!ón óo k>-,s tjnl~los doce mese5, y II.I&iICI lamblén qvodarM 
congelados por \lempo \ndel&fmlnaal) 
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INHRNAC,ONAl PAG'NA TRES 

N PRECIOS Y SALARtOS Y 
r/L EfV1PLEADOS PUBLICOS 

r----------------------------------------------------------, 
Explosiva Situación: Toque de 
Queda en Gaza yCisjordania 

_~I~~Ia..::'::: =.'":.~yllo_.w" 
. =v:::-~ ~ r:=c:: =~:.''I.~C:~~;~='':'-.. _ ............. _hoy .......... "" ~ __ do __ .. _ .. y 

~=I:." --" -- hoy _.. .;;,.,~~.="=: 
"' __ doloa_cIo~ ~1Io~"_por_ .. ., 

• Iotranjo do CIMa, __ do "'".. ...,doI UbonO'="oIIl/mj>od'rquo .... _ .-.... .. ___ boIo Ioa_ ... ., .. 'Iodolo-... 
toquolloquoda Impuoota por., ojórcllo lo,.." ... eM Rola _ .. ..,._ 

:":o':=,,~~_on ~~~':.\:"'=-=-J":oa: 
~ ~~':::J:"::':" ..:'~;: ~~~~~~~"'ó:.r.-" 
=-~=-~'1:':: em!,~!!~~~~ 
pumoe.. k>8 on eM~, .............. cIt __ ,dodoeo A.JWo .. u...._ •• mvN ..... 
eIIot. Y do Nnabl' AIou-I.labGn, do _a, lo ""'" do 2S k'kImeI_ .--. oontrolaOo 
""""".dolacludoOdoNnal>luoyolHjJundo por ..... 600 11>1,_ • _lá!>. _ 
de 8eUn~ota(on violentas fMnffn;LKk). Mcf.BY8"" corçedo por mU ~/effla;$8o ::-Ofl __ clt~ocupo- ::~.;;.~~::.._.,:.,Ioa=":: 

Ert"_Ja.o..a_porhorldoa _ido<!, 
reelbida. on choquea cem etectlvoa ler .. "'" Entt'Gtanto. .. Cij6rdto ek1o • .,. pot wm 
~~~~~~':3!.~cIoI~ =:::r~" pueI>Io do - Co O 
pc) de muglsdot de NuaMIral. ... ~ da ia Bek 

Pot cuer10 dla conaoc:utJvo, algvt hoy 01 .. L ..... _-- -- 4 

~~o ctt.r::~:: a~.~~!ua:o 
~. Juntu oi fY'IOfM: dOn6& se ~ 

,~. :.~~--~"~'.' ,.:: ~ ',4 :f.í!t<~.,'~d Wf· '>'~,.~-J!l.. i"lt\"~:':':'1 ~:l'~'~l ~·lrl::\;·ilií,"'.~i, ~ "':.i \, "~ .. 
' T ,I"" .'''' .•.. .,..«, .-;P"', r.',; ... ' ~' .' ~'t ·.,· .. ' .... 1:4 .. . I, ~.~ . _ , 

~;;F ,:~.; .~Jt·~·:,;;,~>: , :}% (","/:: Co", 

<J;~:;.~:!~ .. t(,,'-;;'~~~'~~'}:<~~:;':~" 
t;;:,:, :::' ""'1"-" 
i:qJ,,~ < )-'i-;1 
~;'t,; 

Do. palHtloo. encapuchados .ffojan pkHJras li tropa. 
IIfsellSl durante 10l constllnfN choqlJBl tln Clajordania. 

(APj 

BAASlllA. 15 Ct\,P). - M"'nlru 'a mll_ciOn 

:r~'~:I~r~~"~~~g:róo;~c~:~ \;~,~~:I~n~~i 
delene! los lum,nloS. devaluó 'a moneda tn un 

::!u~~rC!r:',~~~~~;~~~~:f~~~:.·c:=~~~~~~: 
~1~~~~'~~~:~~~~~p~~~~~a;,~::J~~~ro 

L;. InflJelón debe cur drulic8 y bru.ca· 

~~nifál~~n .d:~~~~a! .• ~~~n~,~ol\~~ Hq.~tt!'; 
trall d.'" rmdld .. m~ duras que un gobJtrno nay. adopltdo tn forma ~imuIlAn ... 

En oi cuarto plan antnnflaclooario dei go
bl.rno damoc,AUeo dei pro.idanlo JO" Sarnay • 
qvt uumJó on 1945 y que )'8 recumO • 103 

r~r.!~r::~~~::,f;~;~~J, f,!~~r~n le&8 )' 
Da NObrega allrmO qUI -ala vez I. fOrmula 

lrá 8comPlllada por una de~tnde .. cIOn oe I. 
economIa. dMaparecltndo 1'$ que IM uUliuban 
Plr. aJu.tar proelOl Y &alerioa at'lun la InflaciOn 
cf.tl me! ontenor. 

. EI pllnclpil Inde.ador de ul,"o!. )' contr.· 
lo! conOCldo como unidad de rUjuUe da pre· 
cio. (UAP) N apllcaré por úlllfna Vttl tn lebrero, 
Y '\H90 la' par1es ... ran hlo,., plr. bu~c.r 
nUlVOI indeKadoru, dlJo el MInistro de Ha.r.len· 
da. quien .etatO que no podrá UUtM mon_d. 
o.lran}er. como bale. 

Da NObtega agregO que pa.r. oi congola· 
mltnto da preclos. que sar. por hempo Ind,ti· 
nldo, 01 gObiemo tomar' on cuanla 10$ vlganlH 
f.J Mmana palld'. evitando los eleclos da 'a ala 
do ,ematc.tclón Y f»peculaclon que ~ prooujo 
an los últimoa dias. aolh da la .phC::8c::tOn do lu 
medidas, 

los .. Itrios Hf4n re'Juslado$ a p"lIr dai 

~[~,;:aJ~ ~~ '31~;~r:a '11~a~e~7:~~ f:~b~a~ 
quedar .. n eong.elados por Uempa indalormlna· 
do,lndlcó 

Por 5U parte, I. mlmWI de 'ralo.lo. 00-
rOIIla, Warneck, dlJo 'I"" una vel que J.e haya 

"'i,nlad" ai cOflgalaml6nlo el gobiflrno dej.ra 
da I1llprvantr an 10110 ularlo,. y lo. ,raba,adotes y 
ampteUllo. elabo,An negocl.r lo. fUtUfO' a",,· 
mentos 

~g~,~'o?~~,.~~:lo°;~~e:~~i~ ~1 •• ~~I~~~c1:!~~~ 
g~~r:g:~~ ~~~~~~C~;Sd:lef~~~:;~~I~~: 
~r',~6s 2~!:6II~~~~.rr:r ~e':pf~~u:r' u~~:2 s8~ 
emplt:aaos y la ptl'o'aliuc::/On de un numelo no 
nwellt10 de emptalU etlat.lu. 

Segun le indiCO. an un plazo do oiS dlU 
NrAn da'ipedrdo$ todos aqulllos hmC::lonaflos 
que no InQre~afon a' gobierno por toncurfiO 

L(I!. MInI$lenO$ a dese.parec.er $on los da 
Vlvlrnd6 )' 6lons$lor SOC::lal, Reforme Auteria, 

:~:~J~CI~:u~~~~$J:~~~:~~~ ~~ri~,~e/.p~~~~: 
logra. E~lo~ a"s ullimo!. puar'n I formor una 
~ra~'i~,~~~t,~I~ ~~~nS;I~I:I~ .• r. OoNrrollo, InÚus, 

la ralorma admimsltallva I,á aeompaf'todft 
por cambias an (11 Gablnate MII'lllnsrlal, que 
$IlAtl anunt;iadot en brevo, dljo Da Abreu .. 

Da Nobr6ga informO qU8 8r&lll negoc::tó este 
fIO de 5t<mana con sus J1f1nc::ipalea ac::raedores la 
SUlpenl:.lon por Itampo Indelarminado da la 
eonVO"lOn de dauda en InV1H'IOnea, opetaclo. 
na. que tambien habtan ,ido utlpOnUb1ltlad15 
pOI el dêaGontrol Inflaclonarlo P<'r aumenlar 

ver-t'~~~~~rr~~;III~~~~~~gJ~'.r:;-J;~:~ OKler. 
na, la mayor dei T~rcer Mundo. de 121000 
mllJon&~ e. 116.000 mlllonel de dOlar.s. a través 

:: iJ;:,~~~~e: :98~'6~~O ~~ea::~:~!~I;!.!r~ 
poliU.::a econ,;mlC::A 

pectativa en Washington Sobre Quién 
Será Hombre de Bush Para Latinoamérica 
• ~~SHIP;lG!~.: !!.!~~,:;~~.m. 'iOlvar. ~q dlpl~millr.o .. Robtl

: ~:::~'J;=~\'.,:: t<;.~u :.~orc, ~"--.lI. U~lblll~~:!.. A~ • ih ,_u_·_ '?N': 
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AN4_ISE DO LAU80 TtCNICO A~A~fTICO ELABORADO PELOS ENGENHE!ROS 
PA~LO RUBENS DE ARA~JQ OLIVEIRA E CARLOS ALBERTO RIBEIRO CACAtS. 

t:- ~::\ i 1. 'v';';:\ r:::' ('":.:' P f' t::' .:. U. ~::. (:; !,- :~ r1 :::\ 1'"' (.:: ~'. 'j i '17. {:\ ~ ,- ~ .. (::: ;"1 ~{.. 'j. . ':::. (: '"f' é C n ; C ;;:'1" cl ,::J ';~. 

~':'\ \/ :=i."1 i ~:\ t i V Ci ':::. d CI·~:. i ;"i'i c: 'v' €::' i s;. 1'" i::.:' ':::. : l.:; F::' ri c. f (:'s, l s:· cll::: ;', Ct n'! ; n ;::i. (1 D :::. a C: ::':\ :::. c\ c; ~:'t 
t:: n B ; b:~ i D t EC ~:\ i~'! n (·::·::-~:'3. ",. ~~ i t 1.1.:::\ d ;;~. ':~. !-, C) SE t DI- C ~:.: ~ ... ; ~::. n ':::. (~E: ':::. d c:. L ~:j.::.;J C) --,: () I~ t (':. 
de Bras(lia. com a f:nalidadE dEclarada dE ·~~f:nir o valo~ mais 
p r C'I 'v'~, \/1:;:- "1 1::' 2. 9 D' P (-: 1. CI':=' S· (:.::. ,.- 1-.,.' i <;: C):- E:- >~ E' c: :.! t ct d Ct ':;: 1-, ;;':'1. ~=. C b !". êi. -:::' 

refo~xa dos im6vE~s ac:ma cita~os·. ov"oduziram um 
chama~am de ~audo Técnico A~a~ rt ico. 

("I .. ::· ::\BiP J. i a(~g:o E 

cl D C l_L 1"(1 (-:.:' n t C) ~i. Ci u, €.:' 

E: ~; s: E" d o C 1J, rn r::: n t C) :: q U. f!: -::.; ~::' V' i...~. ti .?::' n Cl f(t i 1'1 c\ d C) c: Dl'" (:'{ \/;\ :"', t E' 

simplEsments dp Laudo. cama Está esc~ito no cap{tulo 0~ 
Introduçgo. prEtEnde efEtuar uma Anilise T{Cfi;ca, entre outros. 

Int itulado ·Custo dE Obras ::: \ \/ i,::. ,. (''':: 

!::~ 

documEnto su~ra-citado aUE s~ c: D n -:::. 1 c~ ~:: ;.- çt. ç. 0 E':::· 
!::' ::\ ,:' ~:j, 

-:;E::'- :r:;. ! t ,""", ,,, 
J. 1.1_:; .c~' .. 

;", [.1 : ... ~:'{ u. cl ::'t'l E'::-~ :C~. 1'(t i ~": ~::i, .... ~::. t;..: . .... "j. h i::" c't, r::' €..:. Y' .~. : n É:' r'l c j (,;t. (.:':')' 

sobre a s~a consistência técnica, para 
Laudo OUE Está SEndo Examinado, sEr"i fEita 

1 (::, c :E!. 1. : z :::~. t'~ C) 

1'" E' f' r:::'~' Ê .. í'i C ~ cf. 

ao ~~mEro de fo1ha do Diário do Co~grEsso Nacional (SEC~O II 
6r5~O Jud:c"iár:o) de dia 11 de novEmjro ~~ 1992. ~UE publ icou o 

da folha i7i6. o ~auco 
alguns itEns. d2clarados como 2xecutados p~10 Or. 

ESS~S outros sErvi~os rEfEr~m-sE a trabalhos qUE. sEsu~do o 
2rdp~io declarante Sr. Jos~ Rob€rto NErins CEsar. &oram 
rEal ~zados em outros locais qUE nâo a Casa da Dinda. NJo dEviam 
logicamEntE. pois Estar inclufdos no Orçamento E dEsnECEss~rio 
Era Explicar a razJo de sua ExclusJo. 
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'."f::. p ... E c: i.:. ~::. 

': 'o' E·:;. < ." "':. ;:..: ... l..' t:. '::. 

. ",' c' f' i t" rI 'i -;;;". ç. Z:I lo.' 

r~feFem-SE a lEiS sociais. 

':.:' 'c. .:: . '~'. r C. [ .. ,1 : 

I .. 
\. ,I 

• .. - !. 
! i .•. cf. 

\." ::;\ ,l. CO L." (_:: '~., 0.0 

c: ori'rC' 

n ~~.;: D ·F () !r {;I. ',.! C D t-- r' i ~; i c: (:'1 ':::. D ~::\ I'" ~. 

\ 

~ateria;s E~pre9ados na Obra 
c! t·:- C) U. t u. b ",. D d F.::' J. ~.)? ~.:.:: c: D~' f f (.I ;0"' ri': E·:' \.,-* E' 1'- i·r i c <:1. Ir! D ~::. p t;::" '1. :::'1. ~~ (::: ~./ i;::. t ~:: c: () r": ~:. t f" u. ç: ~;' C) 

M .:.XI :;:r.:::. :. 
rn f;";" (:: ,:" d D 

c' C) ~:. 

f c"'· n E c: (':':' c; C'i I" 

C) E' '::~ {:: (.::, , .. cl i!:: t(1'~?~2T 

1. c:: c: ~:' i ~::. 

e~Emplo 0nico. o 
C~S 47.000.00/saco 

p !r E' ç C· c; '::) 
f"::' l":'! C) IJ t I .. ~ b },. c:-

o valor dE C~$ 36.732.00/saco nas 

(:" ~. '::. '=::. i IrJ n ~;: c:' (.:-: .:-:: i ':~. t €:' iJ. r:! Fi :", (.:: (~ () I.:i, :") i c: c;. p {'oi. 1'- :';:1, c', ni <:1, i C i" : ::,.\ 

dE cQn~truçfc. ~ssi~. ESS~ 81Esad~ co~stat2;~o de 
n ~::;: C.i (:;: ':~, t :ii;: (::1 c D jl:" r' (;:.' n t f:: '::. c: C) r,', D~: \/ i !:;j E' n t E S \-:' ~;l B \" {7t, ':::. :'" 1 i ;::1, n () 

<::1 ~..i.E· 

ir: g .. :::. 

c: ; Ir] E" r', t [) 
~, I:: ! - '::: ':::, c: j c; Cf 

2~ Cr$ 732.00/saco 
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~~'" .•.. 

c. .::} I:: ·i' :-':',:::,':: (.::;" .::' 

I .. :>: • .i. :::1 ' '::., 

,:::.(.:.: .:. \,.' ; ~. Cl'::: " 

,:~'. 

c:: C) n c: I'" E':' t: D í~~ !,- fi': C'l i::: C) _ .. j::' C:r 1:- n 1:::'\ :::. _ •. (~ i'O fi'! ~f. ç: ('f E' ~:: E-" C~ D ;', c: ",. E' t C) :::, i:' 1'- E 'õ, E- n t: ,,\ 1":, --- -=: (-:: c: o m 
coeficien(es aCUEm dos rEcomendados. acarretando valores 
subest imados para os serViços afins. 

':;:.E !":': 

~:". ~; f'" E' :::. E :"j t ~:'!.)r 

C r'" : t i c:. <":\ c; (J ':::. ""? E qUaiS os recoffiandados? O La~do nâo 

'v' D 11.1 p'( c-"::' C' E':' 

c: D :"1 c: !" (-:.:, t D ;::.:. ~\ 1'- r::: (:'" c; E:' + Cf 1'- :y! ;.~\ :::. n !:) ~':r. f' {':\ D j:" t':' ':::. o .::J t·: êi, ç: D ;_t t ; 1 i :~.:: <':\ d D ~ n ;', 'i'-" (:'\ 1 t ::\ 
de outras informaç~es7 adotOU-SE a taxa de 70Kg/m3. absolutamente 
c C) r,-, p :::,_ t ; \/ e 1 ,-1··· .... 

\..., c', .::' n '" ~,:-
Exam:nadas em qU~ predominam peCUEnos vaos 0 seçgEs das 
clt:-t E: ir r- in <:,_cl (;i_S,- p E-l Ci pt .. oj Et: c:, c! (-,:- <:'_1'- c iJ i t f.-: tu''":::i. E" n ~;D !::. fi: 10 

Continua o Lau~o tecendo consideraçBes sobre G vulto. a 

D 

Engen~E:ro Fiscal e um çunclonar.o auxil lar ~O~ cartE 
Cf c: ,., D~:; I'" i (.:,: 1:: ;:.r' ~ D .. 

, "0 •.. _ 
I l,._l ::.' 
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r', S~~ [:, .:: h I~':' :~J <:\ J""' {:', i'\' <:: 'v' E':' ,,.. li r:t 1.,:. r:"! ~':\ ':: I::' ;··!·F ; ,r r,'; :::". 1::: :~;:' -::.' ci ~':- (. l..1. i::: :::. e',.; . .... 

r'! ~>::I G: r(J c: Cl ;. t ':~. t B t :;:\ .::; ô' ':.:. ':::. rn =::"i. :~. '::: .:: l'l'i (.:.:' r'l ~: (':. (.:.: :.... r· ~ ~::. r- ~:'l '::" ". I t :> c. ~::' i ç Ci (~. o:;; " (J 1'-:' P,: \ r"fC' 

t ~.,. {:'" b ~':". "1 h C.l c: C) ! i t (r I 1J. Cl 1'1'1 e ir: (~ ~>~-t-r:í. 

.,1,_, 
'.,' I:;. 

':: :.:;" ;.,',.-. 

:::"::.'.:. 

r·.' t •• ,l; ' ••• i) E:' 

Sr. José RobErto Nerin0 Cé5a~r os caga~entos era~ r~itos ~~~:a~tE 
::-:r. ti i:: !r E ':::. r::" n t :fi. ç. ~.;~ O C~ 7~. o:::. )"': C) t: ".::t, :;;. r' IZ':' f 1:::' ir (.,,::' n tE:' :::- <:"1. D ':::. S;· E:'~" '\0"' i ç C) ':::. ~:: ~.;, ;:..:. c: u tê',. cl C:::· c\ '::: '::" ; ;'{; 

bcJu .... :·(-;: 

.... 
I~.I ~~:. 

c: (j n c 1 :.í. ; t·· 

'ro'" ~:,.lr: 

;~fo~~açiG os autG~ES do 
as ~~sPEsa5 de aprov2çio ,.1 ••••• , 

U ',.,":: .. 

obras carticu:a~E5 c c:n '::.t í t iJ;?::'r, 

D:::· 

despesas do propri~t~rio. O mesmo aconteceu com os gastos d~ 
co~sumo dE energia El~trica e ~9ua uma VEZ qUE o fornecimEnto foi 
retirado das redes internas F 0 consumo registrado PElos 
mEdidorEs da casa. 

Finalmente embrenham-se os autores 
considEraç3E5 Estranhas sobrE 8D: afirmando~ 

\/ E: lo" c! <:'. rj t:: 
~: n d i f'- (7: t <:'. ~::. 

.. c,: D rn Ct 

do 

E: 

j 'I i .. 1. .::. t to" f::';:S 

E? €.:. r'l t::··r r c: i o::: 

do custo d~rEto de uma obra qUE SE ~estjn~ a cobrir 
indiretas prESEntEs em toda construçgo E 

etC) rnc)nt c'i.nt f:':~ 
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ob~as d~ Construç~o Civil? 
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in~ErlorT para mais ou mEnD'::~ 

nas concorr0ncias regidas cela 

CONCLUSô:=:S 

{:~·i ::.;) b ~':j. 'v' ~::'. 1 i:::',. ç: 7:'~: c c:~; t ::;". n D ~" c\ ;_l d (:; n ~':I, o é '../ r::: ; ... c' ::'-i, c; i::: 1 tI" C\;.' u. ri'; ~::... 'y' E':' Z 

(~ u. (.:: :", 0;: t:. .;"" D: d F:"' rn D n o:::. t: :r :t:1. c! :;':"." N C) o:::. ~::. C) U. c .::1 ~:.. '"" t E' n ::.' c i t 2 .. d C) :~. r C (J f H C\ O c: ::":\ :~. '::! d C,; 

c: D m ):.' C. ':::. j ç: r} (.:.: '::;. li 

1 

RA~AS 
ENGENHF.IRO C:;:V:;L 

CREA 3094/0 - 4a. R 

.i::' í(, 
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00000 uôo(j 
HIDROBRAS ENGENHARIA LTDA. 
W3SULQS06 BlC N?611?ANDAR FONE 434222 BRASlLlA 

Brasilia, 01 de outubro de 1992 

AO 

SR. AN'lÔNIo LOORIVAL RAMJS DIAS 

Atendendo sua consulta, vimos apresentar nossa propos 

ta para fornecimento de 10.000 sacos de cimento: 

Preço unitário (saco de 50 kg) Cr$ 36.000,00 

Condições de pagamento à vista 

Prazo de entrega 10 dias 

Validade 05 dias 
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ooooou 000D 
HIDROBRAS ENGENHARIA LTDA" 
W3 SULQS06 BlC N?61 !'ANDAR fONE 434222 BRASlLIA 

I , 

Brasilia, 30 de outubro de 1992 

AO 

SR. ANTÔNIo LOORIVAL RAM)S DIAS 

Vimos pela presente reformar nossa proposta do 

dia 01/10/92, alterando o preço conforme abaixo: 

Preço unitário (saco de 50 kg): Cr$ 43.000,00 

Condições de pagamento à vista 

Prazo de entrega 10 dias 

Validade 05 dias 

A~~. (:;_1<> . v/(~~ 
HIDROBI~ÁS ENG" IND. E COM· UDA. 
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A 

C O m e r c i a i d e C i m e n t o I P E L t da. 

Conforme solicitaç~o de ANT(),jIO LOURIVAL It 

RAMOO DIAS, a seguir passarros a no'lilSsa proposta de fornecj;nento 

de cimento: 

Quantidade: 10,,000 (dez mil) à,acos., 

Prazo de entrega: 10 (dez) dias corrido s .. 

PagamenuJ: 'à vista" 

Preço uni~rio: CR$ 43 .. 0oo@00 (quarenta e trts mil cruzeiros) ® 

Validade da proposta: 24 (vinte e ~atro) horas .. 
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A 

C O m e r c i a I d e C i m e n t o I P E L t da. 
cec 37 051 9SD/0001-21 

C4Jnfonne solicitaçoo de ANTONIO LOURIVAL ' 

RAMOO OIAS, a seguir passamos a nossa proposta de fornecimento 

de cimento: 

QJantidade: 10.000 (dez) mil saCbS. 

Prazo de entrega: 10 (dez) dias corridos e 

PagamentO: ~ vista. 

Preço unit~o: CRlS 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros)<ll 

Validade da proposta: 24 (vinte e quatro) horas$ 

Aguardanc:b breve resposta, 

8ra~lia, 02 de outubro de 1,,99211l1 

- Come 

--__________________________ ~J 

,QI Oi . Lote 20 - ~ 354-2828 .. 354·6762 - Taguatinga - Dislrito Federal 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que hoje, às, dezoito horas e 

cinquenta e oito minutos, entrei em contato, pelo telefone nÚMero 

(021) 227-9360, com o Senhor Marcílio Marques Moreira, que afirmou 

ter assinado, nesta data, a contra-fé do Mandado de Intimação para 

depor, como testemunha referida, perante a Comissão Especial, no 

próximo dia vinte e seis, às nove horas, confirmando, em seguida, 

que comparecerá para o depoimento. 

Senado Federal, aos dezessete dias do mês de novembro 

de 1992. 

ç'VYJ @(Jtl'8/tLO 
GUID/~~IA DE CARVALHO 

Escrivão do Processo de "Impeachment" 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Na publicação feita no Diário do Congre~so Nacional 

Seção 11 - Senado Federal como Órgão JudiCiário, de 

10 de novembro de 1992, página 1565, no parágrafo 4. 

da petição da defesa, 

Onde se lê: 

4. Assinale-se, por relevante, que o rol de testemu

nhas foi apresentado pela defesa em 26 de outubro de 1992 (2ª feira), quan 

do a testemunha ainja se encontrava no país, de onde somente ausentou-seno 

Leia-se: 

4. Assinale-se, por relevante, que o rol de testemu
nhas foi apresentado pela defesa em 26 de outubro de 1992 (2ª feira), qua~ 
do a testemunha ainja se encontrava no país, de onde somente ausentou-seno 
dia 28 do referido mês (4ª feira). 
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COMIssAo ESPECIAL A QUE SE REFERE O ART. 380, "B", 
DO REGIMENTO INTERNO 

COMPOSIçAO 

PRESIDENTE: Senador ELCIO ALVARES 
RELATOR Senador ANTONIO MARIZ 

TITUI..ARES 

1.Antonio Mariz 
2.cid Sabóia de Carvalho 
3.Iram Saraiva 
4.José Fogaça 
5.Nelson Carneiro 
6.Ronan Tito 
7.Irapuan Costa Júnior 

PFL 
J..Elcio Alvares 
2.Francisco Rollember~ 
3.Odacir Soares 
4.Raimundo Lira 

PSDB 
1.Jutahy Magalh6es 
2.Mário Covas 

1.Levy Dias 
2.Valmir Campelo 

1.Magno Bacelar 

1.Ney Maranhão 

P'l'B 

PDT 

PU 

PDS 
J..Esperidião Amin 

PDC 
1.Gerson Camata 

P'l' 
J..Eduardo Suplicy 

PSB 
J..José Paulo Bisol 

1.Amir Lando 
2.César Dias 
3.João Calmon 
4.Nabor Júnior 
5.Pedro Simon 
6.Garibaldi A. Filho 
7.Wilson Martins 

1. João Rocha 
2.Dario Pereira 
3.Lourival Baptista 
4.Carlos Patrocínio· 

1.Beni Veras 
2.Chagas Rodrigues 

1.Luiz Alberto 
2.Marluce Pinto 

J..Nelson Wedekin 

1.Áureo Mello 

J..João França 

1.Moisés Abrão 

Escrivão do Processo: Dr. Guido Faria de Carvalho 
Escrivão Substituto : Dr. Raimundo Carreiro Silva 

EDI~O DE HOJE: 184 PÁGINAS 



ANO XLVD- N~19 

República Federativa do Bra e 

DO CONGRESSO 
.~XTt\-FElRA, 27 j)E NOVEMBR.O DE 1991 

SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

Diversos n~ 12, de 1992 

NAL 
SEÇÃO 11 

B~SÍLIA-DF 

Processo de "Impeachment" contra o Presidente da República 

(Art. 52, inciso I da Constituição) 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUOICIARIO 

COMISSAO CONSTITUfDA NOS TERNOS DO ART. 380, "b", 

DO REGIMENTO INTERNO 

Presidente: Senador Elcio Alvares 

Relator Senador Antonio Mariz 
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SENADO FEDERAL 
, ... , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

Às 9 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Valmir Campelo 

Dario Pereira 

Francisco Rollemberg 
Elcio Alvares 

Antonio Hariz 

Luiz Alberto 

Iram Saraiva 

Esperidião Amin 

Jutahy Magalhães 

o Sr. Denunciante 

Marcello Lavenêre Machado 

Mário Covas 

Ronan Tito 

Raimundo Lira 

Eduardo Suplicy 
;,1agno Bacelar 

Ney Haranhão 

Cid Sabóia de Carvalho 

Garibaldi Alves Filho 
Levi Dias 

Os Srs. Advogados dos Denciantes: 

Evandro Lins e Silva 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

Os Srs. Advogados do Denunciado: 
José Guilherme Villela 
Francisco Evaristo de Moraes Filho 
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o SR.' PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Declaro aberta mais uma 
audiência da Comissão encarregada de processar o pedido de impeachment do 
Presidente Fernando Collor de Mello. 

Convido o Senador João Calmon para integrar a Mesa, em razão de o 
nosso Vice-Presidente honorário, o Senador Nelson Carneiro, encontrar-se 
hospitalizado. (Pausa) 

Presentes a esta reunião os Advogados dos Denunciantes e do 
Denunciado. -Neste momento, vamos proceder à qualificação da testemunha: o ex
Ministro Marcílio Marques Moreira. 

291. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Nome completo, por favor. 
O SR. DEPOENTE - Marcíl.io Marques Moreira. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares ~jdi:Áado civil. 
O SR. MARCÍLlO MARQUES MO - Casado. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Residência. 
O SR. MARCÍLlO MARQUES MÓREIRA - Rua Barão de Jaguaripe, 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Profissão? 
O SR. MARCÍLlO MARQUES MÓREIRA - De formação, diplomata, 

advogado e cientista político. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Local onde exerce a profissão 

atualmente? 
O SR. MARCÍlJO MARQUES MOREIRA - Atualmente, sou escritor, 

ocupação que exerço em casa. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O depoente é parente do 

denunciado, Fernando Collor de Mello, ou de alguma das partes envolvidas no 
processo? Tem algum impedimento? •• 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, vamos tomar o 

compromisso do Ministro Marcíl.io Marques Moreira, que se obriga, nos termos do art. 
203 do Código de Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber 
ou for per~tado. Por outro lado, quero esclarecer, também, a respeito do que dispõe o 
art. 342 do Código Penal: 

f'Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, 
perito, tradutor, intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo 

arbitral: 
Pena - reclusão de um a três anos e multa." 

~ o seguinte o termo de compromisso prestado pela Tes 
temunha referida Marcílio Marques Moreira: 
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TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA 

o abaixo assinado Marcflio Marques Moreira, na qualidade 
de testemunha referida nos autos do processo por crime de 
responsabilidade que os Srs. Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo 
Lavenere Machado movem contra o Sr. Fernando Affonso Collor de 
Meno, Presidente da República Federativa do Brasil, se compromete, 
nos tennos do art. 203 do Código de Processo Penal e sob as penas da 
lei, a dizer a verdade do que souber ou for per~do. O p~ysente termo 
é lavrado por mim, Guido Faria de Carvalho, 1U'Ji~Iá~scrivão do 
feito, e vai assinado pelos Senhores Senadore Élcio Álvares e Antônio 
Mariz, respectivamente Presidente e Relator do processo. Em 26 de 
novembro de 1992. 

L\......o1L.-~ ~, Testemunha 

Senador Élcio Álvares 
--~~~~~~~~ 

--------~~--------~~ 
Senador Antônio Mariz 
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o SR. PRESIDENTE(Elcio Alvares) -

Gostaria de indagar aos advogados das partes se há contradita à 
testemunha. 

O SR. JOSÉ GUILHERME VILELLA - De minha parte não. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Inicialmente, gostaria de saber do 

eminente depoente se deseja fazer um relatório ou prefere ser perguntado logo em 
seguida. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Desejo apenas fazer o 
esclarecimento de que viajei, no dia 28 de outubro, para atender a um compromisso 
profissional, organizado ]?el0 Busin~ss ~te~ational, que ~ ~ma das m~os do Eoonomist 
em Milão um compromISSO de dOIS dIas, Junto com o Ministro Dommgos Cavalo, que 
vinha do Brasil, aliás; com ele viajei. Que ás vésperas, telefonei para o Sr. ~tro das 
Relações Exteriores, para o Sr. Ministro da Fazenda, para o Banco do Brasil, para a 
Varig e todos eles tinham os meus endereços, onde eu estava; receberam-me nos 
aeroportos, levaram-me aos hotéis, ofereceram-me refeições, acompanharam meus 
trabalhos. Que a minha mulher, chamada em casa, falou com a Dona SOlange Rezende, 
,que não tinha, nomoJIlento, telefone me:u em Milão, mas lhe deu o tele(~ne em que eu ' 
poderia ser encontrado, a partir de domingo, em Madri. Que, uma semana depois, tive 
uma conferência do Atlântico, em MarheUa, também acompanhado pelos órgãos de 
imprensa internacionais, inclusive por muitos brasileiros, o nobre Deputado Nelson 
Jqbim, o ex-Ministro Celso Lafer, Josa Nascimento Brito, vice-Presidente de um dos 
grandes jornais deste País, e o empresário Geraldo Egídio de Holanda Cavalcanti. De 
modo que, através deles e também através do Dr. José Gregórig' e do Dr. José Carlos 
Fonse~~anpre disse a esta Comissão, através do Senador Elcio Alvares, que estava à 
disposiçao, tão logo cumpridos esses compromissos profissionais há muito assumidos. 
Devo lembrar, por exemplo, que, quanto à Conferência do Atlântico, cumpro esse 
compromisso há e~~~..!D~!!te 20 anos, desde 1972, de dois em dois anos; não faltei a 
nenhum. São onze ~gora, e são conferências de enorme importância não só 
profissional mas também para o 
Brasil. Tão logo voltei, recebendo a intimação do Sr. Presidente do Supremo Tnbunal 
Federal, telefonei para o Senador Elcio Alvares e disse que estaria aqui na hora e no dia 
aprazados. Por isso, estou aqui para dizer a verdade. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência quer fazer um 
esclarecimento, também a bem da verdade. Foram colocados telefones da Comissão à 
disposi~o do Ministro Marcilio Marques Moreira, inclusive em contatos com o Sr. José 
Gregórisl, com o Dr. José Carlos. Fonseca ~e"com a sua secretária particular, 
havendo o encarecimento. A Comissão tentou, por várias vezes localizar o Ministro 
Marcílio Marques Moreira no exterior e não foi possível. Evidentemente, o que está 
constando da certidão nos autos representa exatamente o que foi feito pela ComISsão. 

Aceitamos a ressalva do Ministro Marcilio Marques Moreira, porque, em 
nenhum momento, realmente, se omitiu de prestar depoimento, ou se negou, mas a 
Comissão encontrou muita dificuldade .para localizar o paradeiro do Ministro Marcílio 
Mar9.ues Moreira no exterior, inclusive, envidou todos os esforços não só no seu círculo 
familiar, mas também entre os seus ex-auxiliares mais diretos. Mas sem embargo desse 
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esclarecimento, colhemos, então, a explicação do ~tro como peça inicial do seu 
depoimento. / An . M . 

E, neste instante, concedo a palavraíao Rela. tor, Senador tomo anz 
para formular as suas perguntas. 

O S.R: RELATO~ (Antonio Mariz) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Advogados, Sr. Ministro Marcílio Marques: _. . . 

V. Er tem conhecimento das acusaço~s feItas ao P~esldente ~ernando 
Collor, que se referem a crimes contra a segurança mterna do PaIS e a probldad~ ~a 
administração? Em caso afirmatiyo!, tem conhe~ento de.f~tos que possam contnburr 
para o esclarecimento desta COIDlSsao e a formaçao do seu JUlZO? 

O SR. MINISTRO MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Também não conhece o teor da 

defesa apresentado pelo denunciado? CÍL -
O SR. MINISTRO MAR 10 MARQUES MOREIRA - Nao. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Er conhece o Sr. Paulo César 

Cavalcanti Farias? _ 
O SR. MINISTRO MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Nao .. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - V. Er te~ .conhec~ento da 

chamada. "Operação Uruguai", que seria uma operação. de emprestimo. realizada, em 
Montevidéu pelo Presidente da República, na época em que exerCIa o cargo de 
Governado; de Alagoas, recursos esses que teriam sido internados no País? _ 

O SR. MINISTROMARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Nao, além 
daquela que V. Er mesmo deve saber, portant<;>, nada. . . à Co . -

O SR. RELATOR (Antonio M~) - '!. Er podena i?formar IDlssao 
se o Banco Central baixou normas relativas a esse tipO de empréstimo? Falou-se que o 
empréstimo,teria sido feito em cruzeiros, na época, cruzados novos, e que, enquanto um 
empréstimo feito em cruzados novos, o seu resultado poderia ser transferido ao Brasil, 
independentemente de registro no Banco Central, ou em outro organismo do Governo 
Federal. -

Desdobro a pergunta em duas partes: primeiro, se de fato, em 1989 - se 
sa~ - seria legal essa operação, se seria possível transferir cruzeiros emprestados 
no exterior para o Brasil? E, em segundo lugar, se o Banco Central, até onde V. EJrl 
pode lembrar-se, na sua gestão, teria baixado normas re~ando essa matéria? . 

O SR. MINISTRO MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Eu gostaria de . 
escl~ecer a V. ~ que, em 1989, encontrava-me em Washington, com".p Embaixador do P
Brasil naquele Pais. Como V. EJrl sabe é um dos postos mais assoberbantes em trabalho, 
de modo que não tenho conhecimento dessas regras, e nem de qualquer fato passado em 
1989, fora das relações Brasil/Estados Unidos. 
Quanto a outras normas baixadas pelo Banco Central não as conheço em detalhe, sei 
que 'pertencem à área do Banco Central, e são normas para dificultar ainda mais o 
mOVImento dentro do País e fora dele, com-grande quantia em dinhej1!;o ~q,,Pa mesma 
maneira que fazem as autoridades monetárias americanas; isso para a~tiifto:f o tráfico p-r
de drogas, a contravenção e o crime. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Com a experiência internacional que 
tem V.Er em mercado financeiro, V.Er tem conhecimento de alguma linha de crédito 
pela qual seria -'possível tomar emprestado no exterior recursos elevados, da ordem de 5 
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inilhões de dólares, no caso da "Operação Uruguai"? E que haja, em toda extensão do 
período de empréstimo, somepte a cobrança do principal1 

O SR. MARCllJO MARQUES MOREIRA - Não. Não conheço as 
operações internacionais a esse nível~ ~.:tl...,~. .1>-' 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Como Ministro da Fazenda e 
Planejamento no período recente, V.:F..T admitiria a hipótese de uma instituição 
financeira enviar recursos em cruzeiros para fora do País, para ° credor estrangeiro, não 
tendo havido prévio registro ga operação desse recurso? 

O SR. MARCruO MARQUES MOREIRA - Disse que não conheço 
detalhes desse tipo de operação nem o seu contexto jurídico, mas certamente o Banco 
Central poderá dar a V.fu<1 todas as informações. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Tem V.& conhecimento, quando 
assumiu o Ministério, de que o Presidente da República utilizasse contas de terceiro 
para movimentar seus próprjos recursos? 

O SR. MARCruO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No período imediatamente anterior à 

autorização do processo na Câmara dos Deputados, noticiou-se com freqüência e 
intensamente que o Governo estaria promovendo gestão, no sentido de aliciar votos na 
Câmara dos Deputados, no sentido de organizar uma base de sustentação que pudesse 
impedir a instauração do processo e, como Ministro, V.& teria contribuído desse 
esforço do governo, no sentido de coordenar a vontade da Câmara dos Deputados? 

Considerando a crise permanente da Previdência - constantemente 
lembrada pela carência de recursos para arcar com os seus débitos e com os seus 
compromissos e tendo vivido recentemente a crise provocada pela decisão judicial que 
determinou o pagamento do aumento de 147% dos proventos dos aposentados; em 
suma, sendo o Ministério da Previdência objeto de preocupações constantes do 
Governo, com os seus recursos orçamentários -, o que teria justificado, então, essa 
transferência de numerário, de verbas, do Ministério da Previdência para o Ministério da 
Ação Social? , 

O SR. MARCllJO MARQUES MOREIRA - Esse assunto, Sr. Senador, 
foi aqui aventado pelo Ministro Reinhold Stephanes; ele acho que deixou com a 
Comissão a exposição conjunta, dele mesmo, do Ministro Fiúza e minha, mostrando a 
necessidade de remanejamento de verbas, que eram da ordem de mais de onze e meio 
trilhões de cruzeiros. 

O orçamento, neste ano, nós o organizamos em trimestres, exatamente 
para dar aos Ministérios uma maior capacidade de planejar. Acontece que, por um 
sistema fiscal - que me parece inadequado - os Ministérios vivem muito de verbas 
vinculadas. Esse e o caso do Ministério da Ação Social que tem em 70% as suas verbas 
tanto de manutenção quanto de custo de capital. E, como V. Exa. sabe, Sr. Senador, o 
FINSOCIAL foi o mais atingido. 

De modo que houve, em vários momentos, durante o ano, remanejamento 
de verbas. No primeiro trimestre, 'por exemplo, o Ministério da Ação Social cedeu 
algumas verbas ao Ministério da Saude - havia aquele problema da SUS - e, em outros 
momentos, foi ate ldido o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, a 
Conferência das Nações Unidas, a Polícia Federal. E, naquele momento, fez-se três 
.movimentos: houve uma antecipação de recursos do Ministério da Previdência, de onze 
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trilhões e quinhentos e vinte bilhões de cruzeiros; desses recursos, um trilhão e meio 
foram destinados à Saúde e, ao mesmo tempo, houve uma antecipação - esses eram 
recursos de contnbuições de empregados e trabalhadores - de recursos do FINSOCIAL, 
no valor de quatrocentos milhões de cruzeiros, para atender a uma série de 
compromissos urgentes do Ministério da Ação, como, por exemplo, o Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), este último 
dirigido pelo Professor Sotero e, o primeiro, pelo Professor Castello Branco. 

Isso cobria o atendimento a mais de um milhão e meio de crian~s de 
creche, pessoas deficientes, idosos e a outros programas, como o do saneamento basico e 
o da habitação, que eram extremamente importantes no momento em que a cólera 
estava se espalhando no Brasil. 

Tenho aqui mais uma cópia dessa exposição de motivos e uma nota feita 
pelo Ministério da Economia, no dia em que o assunto foi comentado pelo O Globo; 
passarei aqui às mãos do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Há um pormenor: o Ministro 
deseja que a cópia faça parte do seu depoimento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - No detalhamento de uma das 
informações trazidas por V. ~, na parcela de recursos destinada ao saneamento básico 
e abastecimento de á~a com vistas ao combate à cólera, estava reservada parte para 
convênios com municlpios e J;,stados? 

O SR. MARCILIO MARQUES MOREIRA - Não. As lIberações do 
Ministério da Fazenda são sempre feitas em conjunto. O Ministério da Fazenda nunca 
libera uma verba com uma destinação específica, mas o Ministério - e isso está em sua 
exposição de motivos conjunta - mostrou de maneira geral. Por exemplo, a Legião 
Brasileira de Assistência ficaria comv~e Glltsaneamento básico~ Ov'1Ya... p-' 

O SR. RELATOR (Antonio t1:ariz) - O que provavelmente não impediria 
o Ministério da Ação Social a celebrar convênios com Unidades Federais, Estados ou 
municípios. 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Contanto que, primeiro 
estivessem dentro do Orçamento e, segundo, fossem já descontigenciados. Portanto, não 
houve nada fora do Orçamento e fora do contingenciamento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Sr. Ministro, é possível, dentro da 
Legislação Brasileira, que uma instituição financeira opere no Brasil sem qualquer 
registro, mesmo na hipótese,de não captar os recursos em Território Nacional? 

O SR. MARCillO MARQUES MOREIRA - Parece-me que não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento, é facultada a 
inquirição por parte dos Srs. Integrantes da Comissão .. Pe~to aos nobres Senadores se 
desejam formular perguntas através do Relator Antomo MarIZ. 

Não há nenhuma inscrição. 
Não havendo nenhuma inscrição por parte dos Senhores integrantes da 

Comissão, neste momento, d~claro 9ue a testemunha. es,!á prestando de~oime~to na 
condição de testemunha refenda. N ao entanto, a CoIDISsao :facul~ a ID:anifestaçao do 
denunciado e do denunciante através dos seus nobres patronos, mcluslVe formulando 
perguntas. 

Com a palavra os Drs. Evaristo de Morais Filho e José Guilherme Villela. 
O SR. JOSÉ GUILHERME Vll..ELLA - Como V. Er disse, a defesa teve 

a honra de arrolar entre as suas testemunhas o eminente Ministro Marcí1io Marques 

..J::-" 
~ J:-' . 
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Moreira. Mas isso não foi possível nem através do recurso feito ao Presidente Sicfney 
Sanches. Em razão disso, ela não está sendo ouvida como testemunha da defesa, mas 
sim como uma testemunha referida por ordem de S. Exa. Então, não vejo como alterar a 
ordem natural do contraditório: acusação e defesa. Faremos as perguntas depois das 
perguntas da acusação. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência mantém o mesmo 
comportamento inicial e concede a palavra aos eminentes patronos dos denunciantes 
que estão aqui presente. 

O SR. EVANDRO DE LINS E SaVA - Os denunciantes não têm 
qualquer pergunta a fazer a testemunha. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Com a declaração dos advogados 
dos denunciantes, retoma a palavra aos eminentes e nobres advogados do denunciado. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Perguntas da defesa: 
. O depoente, antes ou depois de assumir o Ministério, teve conhecimento 

de alguma recomendação do Presidente Fernando Collor no sentido de que fosse 
atendida eventual solicitaçãg ao pleito de PC Farias? 

O SR. MARCaIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Após as denúncias de Pedro Collor, o 

Presidente Fernando Collor determinou alguma providência para apurá-las ou investigá
las? Quais? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Nobre Senador Antonio 
Mariz, logo depois das revelações aparecidas sobretudo numa revista, o Senhor 
Presidente da República, num despacho matinal - eu tinha quatro despachos semanais 
com S.Er: dois despachos comuns com o Ministro da Justiça, às 9h da manhã, e dois à 
tarde -, determinou a mim e ao Ministro da Justiça, o ilustre ex-Ministro Célio Borja, 
que, imediatamente, abríssemos investigações no seio da Receita e colocássemos 
também o Banco Central à disposição da Receita para que toda a verdade fosse 
revelada. 

Eu assisti ao Presidente determinando providências paralelas ao Sr. 
Ministro Célio Borja. Nós, inclusive, achamos que, sob a orientação do Juiz, deveríamos 
promover um bom entrosamento entre a Polícia Federal, a.Receita Federal e, quando 
necessário, e o próprio Banco Central, para que, cumprindo aquelas instruções do 
Presidente da República, toda a verdade pudesse ser revelada. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente tem conhecimento de 
alguma ação do Presidente Collor com o propósito de interferir nas investigações 
administrativas ou policiais em torno· dos fatos denunciados, de dificultar a punição dos 
culpados ou de obstruir as referidas investigações? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não, senhor. Nenhuma. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente sabe da interferência de 

PC Farias para a nomeação de pessoas na área administrativa do seu Ministério 
inclusive na Administração Ipdireta ~ , 

O SR. MARCllJO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Antes da denúncia de Pedro Collor, 

teve conhecimento ou notícia da existência de um esquema de corrupção montado por 
PC Farias? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Teve conhecimento de alguma 

denúncia de irregularidade, que não tenha sido apurada por determinação ou sugestão 
do Presidente COllor? r 

/--
j:--" 
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o SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - De nenhuma maneira. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O senhor tem conhecimento de que 

alguma pessoa haja levado ao Presidente Collor notícia de que PC Farias estaria usando 
o nome do Presidente para soncretizar negócios junto a órgãos públicos? 

O SR. MARCILIO MARQUES MOREIRA - Não, senhor. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Antes da denúncia de Pedro Collor, o 

depoente teve notícia de que PC Farias estaria exigindo ou solicitando vantagens 
pecuniárias a particulares, a pretexto de solucionar pleitos junto à Administração 
Pública? 

O SR. ~ctuo MARQUES MOREIRA- Não, de maneira nenhuma, e 
as minhas portas est~}empre abertas-rv-ra... e.~4,-.1. â~",,-~_ 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Houve alguma tentativa de 
interferência de PC Farias na área do Ministério da Economia ou nas entidades 
autônomas a ele jurisdicionaqas? 

O SR. MARCILIO MARQUES MOREIRA - Nenhuma de que tivesse 
conhecimento. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - O depoente viu alguma vez o Sr. 
Paulo César Farias no Palácio do Planalto? Quando? 

, O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Nunca. Nunca vi o Sr. Paulo 
César Farias onde quer que fosse. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - PC Farias costumava telefonar para 
o Ministro da Economia ou outras autoridades da área econômica? Quais e com que 
freqüência? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Ao Ministro nunca. E não 
me consta que tenha telefonado para qualquer de nossos auxiliares. 

O SR. RELATOR (Antônio Mariz) - O Presidente Collor tentou influir ná 
designação de funcionários para apurar as irregularidades investigadas pela CPI, no 
âmbito do Ministério da Economia, em tentou embaraçar o andamento dos inquéritos, 
ou das sindicâncias administrativas? 

Senador. 
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Poder-me-ia repetir, Nobre 

O SR. RELATOR (Antônio Mariz) - O Presidente Fernando Collor de 
Mello tentou influir na designação de funcionários para apurar as irregularidades 
investigadas pela CPI, no âmbito do Ministério da Economia, ou tentou embaraçar o 
andamento dos inquéritos, 0).1 das sindicâncias administrativas? 

O SR. MARCILIO MARQUES MOREIRA - Não, fu8. 
O SR. RELATOR (Antônio Mariz) - Tentou influir ou embara~ 

investigações, ou sindicâncias na área do Banco Central, da Receita Federal, da Caixa 
Econômica Federal, ou do ~anco do Brasil? 

O SR. MARCILIO MARQUES MOREIRA - Não, fu8. 

O SR. RELATOR (Antônio Mariz) - Tentou o Presidente Fernando 
Collor de Mello censurar, ou impedir que os órgãos sob a jurisdição do Ministério da 
Economia fornecessem à CPI todos os elementos requisitados? 

O SR. MARCÍLlO MARQUES MOREIRA - Não, fu8. 
O SR. RELATOR (AntÔnio Mariz) - Alguma vez os titulares desses órgãos 

resistiram ao imedi~t~ fornecimento dos elem~nt~s~ a pretexto de falta. de regula~ 
dehberação do Plenano da CPI, ou de ordem JUdiCIal? Se V.Er o desejar, podereI 
repetir a pergunta. 
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o SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Por favor, Senador. 
O SR. RElATOR ( Antônio Mariz) - Alguma vez os titulares desses 

órgãos resistiram ao imediato fornecimento dos elementos a pretexto da falta regular de 
deliberação do Plenário da CPI, ou de ordemjudicia}? 

O SR. MARCÍLÍO MARQUES MOREIRA - Sempre houve um cuidado 
na verificação de que os pedidos tinham sido feitos de uma maneira autêntica. Eu 
mesmo, uma vez, pedi que a Comissão mandasse o original, porque não podia receber 
em fax não autentlcado"e em outras ocasiões em que o ~ exigIdo pela lei tivesse sido r:
cumprido. q..oll'U""'-: . j/ 

O SR. RElATOR (Antônio Mariz) - O Depoente teve o conhecimento, 
durante a sua gestão ministerial, de ato de corrupção, ou tráfico de influência do,. 
esquema PC, ou de outro fato em que tivesse o beneplácito com a conivência do· 
Presidente Collor? 

O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RElATOR (Antônio Mariz) - O Depoente foi intimado a prestar 

depoimento nesta Comissão Especial antes de sua última viagem para o exterior? -
O SR. MARCÍLIO MARQUES MOREIRA - Não. 
O SR. RElATOR (Antônio Mariz) - São essas as perguntas. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Mais alguma pergunta? 
Consulto os nobres advogados dos denunciantes e denunciados se desejam 

registrar qualquer manifestação, neste instante, nos autos, sobre o depoimento do ex
Ministro Marcílio Marques Moreira. 

Com a palavra os nobres representantes do denunciado. ' 
O SR. JOSÉ GUILHERME VILELIA - A Defesa só tem a lamentar que 

o depoimento do eminente ex-Ministro Marcílio Marques Moreira não tenha sido feito 
durante a fase da instrução probatória, quando teria tido oportunidade de apreciá-lo no 
conjunto das provas. . 

O SR. PRESIDENTE (Eleio .Alvares) - Os nobres patronos dos 
denunciantes, se não me engano, farão uma comunicação à Mesa da entrega do 
documento, ou será formalizado perante o Ministro Sydney Sanches? . 

O SR. EVARISTO LINS E SILVA - O Ministro, segundo disse-me, iria a 
uma homenagem ao Deputado Ulysses Guimarães e que viria, ·em seguida, a esta 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Não há nenhum problema. 
Gostaria de alertar o Depoente sobre o seguinte: tomamos o seu 

depoimento através de notas taquigráficas. Nosso trabalho tem mediado, mais ou menos, 
um tempo de 40 minutos. Se o ex-Ministro Marcílio Marques Moreira nos honrar com a 
sua presença nesse tempo, assinaria logo o depoimento. Caso contrário, é dizer onde se 
encontra em Brasília, que iríamos colher a sua assinatura, porque os depoimentos já 
estão sendo passados de forma escrita, para efeito de constar dos autos. Consulto S.E,xS 
se desejaria permanecer na Casa, ou se gostaria que fosse remetido, imediatamente, ao 
local que fosse determinado ... 

O SR. MARCllJO MARQUES MOREIRA - Eu permaneceria na Casa. 
Como o Senhor sabe, sempre a prezei muito. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Temos também muita alegria em 
conviver com V. E,xS. 
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A partir deste momento, gostaria de convocar todos os Senhores 
integrantes da Comissão, para a sessão de amanhá, às 9 horas, considerando,inclusive,' 
também intimados os nobres representantes dos denunciantes e denunciados, quando o 
Relator Antônio Mariz farã a leitura do seu relatório, apreciação e discussão nesta 
Comissão. 

Gostaria de fazer um convite a V.fu8s. Estã sendo feita uma homenagem 
ao inesquecível Deputado Ulysses Guimarães, às 10 horas, no Plenãrio da Câmara dos 
Deputados. 

Declaro encerrada mais uma audiência desta Comissão de Impeachment, 
que teve o objetivo de colher o depoimento do ex-Ministro Marcílio Marques Moreira. 

Estã encerrada a audiência. 

-~ 
~O_/ 

r~ín'6- 1~,-Lr- / c;kv -e/~,--(z 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A TESTEJ\1UNHA REFERIDA 

UARCfLIO MARQUES HOREIRA EM SEU DEPOIMENTO: 
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(:) ~t~~ {- ...... h~ 
cL, \.J. IW I t __ H~.(....., ~~ ~ --. , 

ESCLARECIMENTO SOBR~ A ANTECIPAC10 DE RECURSOS .2 L ·1(·C1 L 
~~ 

00 FINSOCIAl PARA O M(NIST~RtO DA ACID SOCIAL 

A propósito Oe not(cl@ publlced9 noJe, 17 Cle eetembrCG. 
na pr Ime Ira pé91 na do J orne. I O G lOba, tlobre !I antec I paç~o de li
beração de recureos do flNSOCIAL pare o ~lnl5térlO as ~ç50 So
Clal. r MinistériO deEc~nomI8, Fazenda ~ Planejamento vem e p~
b I I C o e e c I 8 r e c~ r o s e 9 u , li te ~ 

8) a execuç~o do orçamento da União. no corrente exercl
ciO. é feltB com base no Decreto n~ ~75, ~e 13 m~rço de 1992, que 
estabelece cronograma trimestral de I Iberaç~o de recuf606, de 
forme e comp~tlbl I Izar a~ despesas com a errec6óeç~o das distin
tas receitas; 

t) o art,qQ 00 Decreto nQ q75/92 prevê que o Ministério 
da Economia, Fazenda e Planejamento pOderá~~opor ajustes nos ve
lores trlmestr8iS, em função de expectativa de reallza;ão das re
.celtas; 

c) com base 
verno vem procedendO, 
Inicialmente aprov~da, 
conetantes dO Orçamento 

na ~utorI2~ç~o contioa nesse Decreto o Go
rotineiramente, a ajúBtes na programaç§o 
de modo 8 viabilizar aç6es de governo 
aprovado pelO Congrs5so Nacional; 

d) esses 8Justes compreendem, inClusive, a &nteclpeç~o 
da t Iberaçao de recursos, a e~emplO daquelas que beneficiarem vá
rioS pr~jetos de diversoS órs~os d~ Administração federal como é 
o caso das antecipaçOss destinadas à Gonferêncle das Naç6es Unl-
08S 60bre o Melo Amb!e~te e Desenvolvimento - ECO/92, &0 projeto 
da Linha vermelha, à óem6rcação oe terras lndfgenes, e DolsB$ de 
estudo 00 CNPq, ao MinistériO d& Justiça, b reform& e9r6rle~ à 
Pol rela federal, ao MinistérIo das RetaçOes Exteriores e as Fúr
ca6 ArmedQs, entre outrs5: 

e) nesse processo de aj 1,Jste o Governo tem ree I I zado I I~
cl~~lve, 'lberaç5es seletivas para 0$ dIstIntos M!nI5téríos, dl
recto~anao o fluxo financeiro de sorte fi evlt,r preJuflos à aç~o 
de Governo, em virtude da fru5treção da arrecaoação de uma dada 
receita: 

f) 8 arrecadação da União vem apre5entandO, em 1992, 
comportamento aqúém da prevl~ão constante do orçamento. E~ta 
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~ru6traç~o vem se manlfestanao, em particular. na arrec8d~ção do 
flNSOCIAl, o que que põe em rIsco a prosramaçâo constante do or
çamento ~& Segurldaóe Social; 

9) a perOs de receita do FINSOCIAL afetou, em especl~l. 
J _. ~amento do MInistériO da A~ão Social. haja vista que esta re
cpit- f!"~"cla maiS de 70 , ~a5 despesas de m8nutenç~o e lnvestl
",to " l v {O U t r a ~ 08:3 P e S s 8 C o r r e n t e ~ e d e C 8 P I ta') á fi 5 teM I n 1st é r I 0# 

~nndn em rtsco o atendimento de mais de ',5 ml Ihâo 06 crianças 
Ca~~~~t~, através Oas creches mantidas pela legl!o Brasl lelra ~e 
As~18têncl8 - LBA, pelo Centro Brasileiro pera @ Infinell e a A
dOle6t~nCl8 - CaiA, além de 8seletê~tl& I Idosos e e port$doree 
de aeflClêncl8s ffslcas. e a ~rogr8m88 ae saneamento básICO e ha
blt*ç50 popul/u'; 

td pa'ra evlte;r o colapso ó~e ~ç6ee fln~rtcl~Hi88 com O 
flNSQCIAl o Governo vem alreClonando a arrecedaç&o d8eta contrl
bUlç~o para aqueles MinistériOS mais dur~mente afetaao6, em vir
tude de Hua maior depeno!nCla quanto a este fonte de receite, e 
exemplO do Ministério da saúoe e 00 Ministério da AÇ~O Social; 

i) pura ~uprir a deficiência OOb recursos do flNSOCIAl o 
CClngreSso NaCional autorizou, Inclusive, que fosse realizado em
oré6tlrno do FundO de Amparo ao Tra~alhaoor - fAT ao Instituto Na
Cionsl d6 A~5lstêncla Médica 0& PreVldêncl~ Social - INAMPS, no 
valor de Cr$ 5,0 trllhlSea; 

j) o reOlreClonemento da receIte do flNSOCIAl tem sidO 
pOBsfvel graças ao excelente desempellho da arrecadação das Con
trlbulç6se doe Empregs~ore8 e dos Trabalhadores p8r~ a Se9urld8~e 
~oclal, para 8 qual se estima um excesso de arrecaoação da ordem 
ele Cr$ H3,D trilhões, com relaç~o ao valor constante do Orç~men
to, o qve permitirá eo MinistériO da Previdência Social. n50 ape
nes atendimento doe seus compromissos com o pagamento dos beneff
cios previdencIários, como também preScindir dOS recursos finan
ceiros provenientes do fINSOCIAL. 

I) utl I izendo esse pro~edlmento ~e remanejar fluK08 fi
nanceiros entre 08 Ministérios da Previoéncla Social, da Saúde e 
de Aç&o Social, o Senhor PreSidente da RepúblIca aprovou a fxpo
SIÇ~o de Motivos Intermlnlsterlal nQ 340, de 15 Ce setembro OP. 
1992, de avtorla dos Mtnistros de Estado da Economia, FSlénda e 
Planejamento, a. Prevl4!ncls Saciei e da AÇ~o Soclel, atraváe da 
qual fOI 6nteclpa~a 8 liberação, ao Qvsrtn para o terceIro trl
meetre deste ano: 

I - de recursos provenientes Oas ContribUiçõeS doe Em-
pregadores e dos Tr&bai~adores para a SegurIdade Social I no valor 
de Cr$ 10.Q20;0 bllhOee, em favor do MinistériO da Prevldê~cl8 
Social; 
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I I - oe recurSOs oriundOs das ContrlDulç~eB doe Emprega
dores e 008 Trabalhadores para a Seguridade Social I ~o velor de 
Cr$ 1.500,0 llilh13es, em favor do Mil'llstérlo da Saúde I INAf1PS; e 

I I I - o~ ~~curs~~ ~~ FIN50~IAl, no valor de Cr$ ~DO/O bt
Ih5es, em favor do Mlnl5têrlo da Aç~o Social I com a compensaçêo 
~e Igual valor no Ministério de Previdência SocIal. 

m~ :9~~4 ~ina{merte, esclarecer que essas providênCias 
não ImpllcaJi a a;'r,~;jaç!~ ao !,l'I1f"t.çl Q!c, ...... 1 /1", I11spêndl08 fixado no 
O 6 C r e t (I ~:;. = ~<i. ~ e. ~ [o ti ~ J lJ {di o G € 1 887, :: ,_? clt e r o li o D e c r e to n.Q. 
475/92. 

------- - - - -

E. r~. Inte:t:1!J.ini sterial nO ~ ~ Q 

Brasília, 15 de setembro de 1992. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Temos a honra de encaminhar à deliberação de Vossa Exce

lênci~ proposta de antecipação do desembolso de recursos da Contri

buição para o Financiamento da Seguridade Social FINSOCIAL, no 

vaior de Cr$ 400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzei

~';):::: i, e das Contribuições dos Empregadores e dos Trabalhadores para 
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a seguridade Social, no valor de. Cr$ 11.520.000.000.000,00 (onze 

tr~lh5es, quinhentos e vinte bilhões de cruzei~os)6 a1térando o 

~ronograma estabelecido no Decreto n Q 587, de 30. de junho de 1992., 

2. A antecipação dos recursos do FINSOCIAL destina-se ao 

atendimento de demandas sociais de srande parcela da população ca

rente, compreendendo a .. melhoria das condições de saneamento, habi

tação e de ações preven~ivas no âmbi~o da defesa civil. Parte des

ses recursos, no valor de Cr$ 170.000.000.000,00 .(cento e setenta 

bilh5es de cruzeiros) será alocada ao Projeto Minha Gente e às 

ações desenvolvidas pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância 

~ Adolesc~ncia- CEIA e pela Fundação Legiio Brasileira de As~is· 
'.}~' ,', ". . 

tência - L~A ero programas de apoio à criança, ao adolescente, ao 
\ 

idoso e ao ãeficiente. 

3. Mencionada antecipaçio de recursos em favor do Ministi-

rio da Açio Social serã compensada pelo cance1~mento' de dotaç6éS, 

em igual val?r, .. alocadas· ao Ministério da Previdência soc:ial, no 

quarto trimestre deste ·ano, nos termos do Decreto nQ 587/92.· 

4. A antecipaçio dos ~ecursos provenientes das Contribui

ções dos Empregadores e dos Trabalhadores para a Seguridade Social, 

do quarto para o terceiro trimestre de 1992, permitirá iniciar o 

processo de normalização dos pagamentos dos beneficios previdenciá

rios, no valor de Cr$ 10.020.000.000.000,00 (dez trilhões e vinte 

bilhões de cruzeiros), através do Instituto Nacional 

cial - INSS, além do atendimento de necessidades do 

de Saúde - SDS, no valor de Cr$ 1.500.000.000.000,00 

do Seguro So

Sistema Onico 

{um trilhão e 

quinhentos bilhões de cruzeiros}, por intermédio do Instituto 

cional de Assistência Médica da previdência Social - INAMPS. 

Na-

U 
/' 
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5. A antecipação dos recursos das Contribuições dos Empre-

gadores e dos Trabalhadores para a seguridade social tornou-se pos

sivel em virtude do bom desempenho desta receita, graças ao esforco 

de fiscalização e de arrecadação empreendido pelo INSS. 

6. Cabe esclarecer que o Decreto nQ 475 de 13 de março de 

1992, em seu artigo 4Q, item 11I, permite que o Ministério da Eco

nomia, Fazenda e Planejamento proponha oS ajustes nos valores tri

mes, . ..cal.d fixados. 

Caso Vossa Excelência haja por bem acolher a presente 

proposta,o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento adotará 

as providências pertinentes. 

Respeitosamente, 

I..m.RCILIO l~.RQUES MOREIRA 
Ministro de Estado da Economia, 

Fazenda e Planejamento 

~ 
,~ 

íf 
I\r 
J "J 

Ministro 

/ 

1/1-- I.. II 
~rNBOLD STEPHA!-iJ::"S 

Ministro de Estado da 
Previdência Social 

Social 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

TERMO DE JUNTADA 

Aos ? b dias do mês de 7~ 6./V de 1992, juntei ao presente 
processo Q ?tt-a.~'fu;f~; ~ ~,~r 
~~. aA ~~~ f.r~ ~ ~. -
i~ . // 

t

SENADO FEDERAL, aos 2f, dias do mês de ~ /;r.e de 1992. 

Eu, __ -+",-~~,,-.. ~--,e=L-~_~_-t_..-z::z_~_·'/._L-V ___ , Escrivão do Processo de 

"Impeac 
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EXMO. SR. MINISTRO SYDNEY SANCHES 
M.D. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PROCESSO DE 

~. 

5' IMPEACHMENT NO SENADO FEDERAL 

\ 

Alexandre José Barbosa lima Sobrinho e 

Marcello lavenere Machado, denunciantes no processo de 

impeachment contra o presidente da República Fernando Collor 

de Mello, falando sobre as preliminares suscitadas pela 

defesa, vêm dizer o seguinte: 

1. As questões preliminares estão inseridas 

de fls. 9 a 31 das alentadas razões ontem apresentadas a 

V.Exa. Quanto às duas primeiras - cerceamento de defesa e a 
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i nepc i a da denúnc i a são rei teração das alegacões 

anteriores: lia defesa rei tera as preI iminares arguidas nas 

páginas 863 a 873 (DLN, 11, 27/10/92)11, aduzindo, quanto à 

primeira. a IIfalta de oitiva da testemunha Marcilio Marques 

Morei ra antes do prazo de defesa", o que j á foi obj eto de 

despacho de V.Exa. Reclamam as alegações contra um 

cerceamento de defesa inexistente, em virtude da juntada de 

documentos, que pude ram ana 1 i sa r e responde r . Cump r i u-se 

rigorosamente o roteiro determinado por V.Exa., roteiro 

inicialmente elogiado pela defesa. É preciso não confundir 

direito de defesa, que foi assegurado plenamente ao acusado, 

desde I antes do processo de 11 impeachment ll
, com a adocão de 

normas convenientes ao retardamento e procrastinacao do 

julgamento. E bem se vê que é, já agora, indisfarcável 

proposito de dificultar a marcha do processo, com a censura 

à Comissão Especial pela celeridade com que procedeu à 

instrucão da causa. 
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A Questão do inexistente cerceamento, sob 

seus outros aspectos, já fo i obj eto de resposta nas nossas 

alegações finais. 

2. A segunda preI iminar, sobre pretensa 

mudança de imputação I envo 1 ve I essenc i a lmente, Questão de 

mérito, tanto Que as razões de agora. no nº 32, dizem 

expressamente: uno momento oportuno, abordaremos a absoluta 

improcedência desta imputação, eis que o denunciado 

simplesmente desconhecia Que esses depósitos eram efetuados 

por correntistas fantasmas", Mérito, Duro merito, a ser 

apreCiado por ocasião do julgamento, 

A mesma co i sa acontece Quando as razoes 

-alegam Que a acusaçao quer embasar o "impeachment" na 

"Operação Uruguai" e na utilização dos recursos da campanha 

eleitoral. 
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Novamente, matéria de merito a ser 

decidida a seu tempo. 

-3. No que toca a incompatilidade e suspeiçao 

11. - • de Senadores para Julgar o lIimpeachment ll
, a argUIçaO atInge 

as raias do absurdo. As razões pretendem impedir o voto de 

31 Senadores, entre incompatibilizados e suspeitos, o que 

reduzi ria a composição do órgão a menos de dois terços de 

seus· membros. Isso impossibilitaria qualquer decisão 

contrária ao denunciado. O despautério é de tal ordem que 

se repele por si mesmo, além de constituir um insulto à 

inteligência alheia. t evidente que nenhuma parte, em 

qualquer processo, pOde criar um impedimento para o proprio 

- -orgao julgador, Aqui, pretende-se estabelecer um quorum ao 

sabor de interesses do denunciado, tornando impossível 

solução que lhe seja contrária. 
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Será preciso repelir a tão audaciosa 

alicantina mais longamente? Pode alguém, acusado de grave 

violação da Constituição, ter o direito de impedir o 

funcionamento regular de um pOder da República, ou de 

qualquer órgão da administração? Será preciso repetir que o 

IItribunal do Impeachmentll -e um - -orgao polÍticD? 

Naturalmente, há um embasamento jurídico no seu 

funcionamento e há regras para o julgamento dos denunciados. 

o impedimento dos parlamentares, -na sua açao como 

legisladores ou, eventualmente, como julgadores, nos casos 

de "impeachment", não está regido pelas mesmas regras dos 

magistrados de carreira. O processo de lIimpeachment ll é 

regulado por lei ordinária, no caso a. Lei 1.079/50. E essa 

lei não estabelece nenhum caso de impedimento ou de 

suspeicao. Poderia o acusado, por exemplo, levantar o 

impedimento ou a suspeição de um adversário político ou, 

até, de um partido que lhe fizesse oposição? Onde a lei que 



__ c 1980 Sexta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

obriga o parlamentar a gUArdar segredo de suas opiniões 

antes de se manifestar sobre- qualquer assunto, ao contrãrio 

. do que acontece com os Juizes profissionais? 

1/. _ 

Quando a argUIcaO visa impedir o orgao ou 

embaracar a sua acão, ela é rep~lida até nos tribunais. Um 

dos signatãrios, quando Juiz do Supremo Tribunal Federal, 

pouco depois do movimento de 1964, teve sua suspeicao 

levantada, Juntamente com outros quatro ministros, pelo 

governador do então Estado da Guanabara. Com isso se 

pretendia paraI isar a Corte nos Julgamentos em que aquele 

Estado fosse parte. Era uma manobra política, era uma 

esperteza, era uma forma de atingir o próprio órgão como 

pOder da Repúbl ica. O grande ministro Hahnemann Guimarães 
fulminou o pedido em síntese magnífica: "a argQicão não t~m 

seriedade". Pouco depOis, o douto ministro Luiz Gallotti I 

em decisão modelar, diante de nova tentativa do mesmo 

governador, disse que 
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"a excec~o era um desrespeito a esta 

Corte de Justica, e a ninguém, mais do 

que ao seu Presidente} incumbe zelar 

pelo respeito a ela devido, que 

englobando no mesmo requerimento a 

excec~o contra cinco juízes ... deixava 

patente o seu proPósito malicioso: 

tornar impossível o julgamento da 

excec~oJ fazendo com que cinco dos nove 

juízes ficassem globalmente impedidos ... 

que a petic~o, feita assim, n~o tinha 

viabi 1 idade processual nem a seriedade 

necessária ... " (RTJ, voI. 38, 1966, ps. 

186/87) . 

". - -Aqui pOdemos repetir: "a argUIcaO nao tem 

seriedade". Ninguém pode ti rar do Senado o poder que a 

Constituic~o lhe atribui de julgar o "impeachment" do 

presidente da República, como órg~o político que é. 
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Por outro lado, não há impedimento algum 

em ter participado de Comissão Parlamentar e de decidir 

depois o processo de "impeachment ll
• Suplentes do Senador, 

no exercício do mandato, por serem ministros de Estado os 

titulares, -sao infamados com a pecha do interesse na 

manutenção dos subst i tu í dos nos seus ca rgos e, PO r isso, 

apontados como impossibilitados devotar. 

11 _ _ 

A arguiçao e temeraria e conduziria a um 

tumulto institucional. 

4. Para terminar, invoquemos a publicação 

altamente esclarecedora, do Congresso americano, 

"Impeachment and the U . S, Cong ress" - onde se refe re J a 

propósito do processo de lIimpeachment" do presidente Andrew 

Johnson, a respe i to do tema que ora nos ocupa: "Conf 1 i to de 

interesses", I O virtual sucessor do presidente Johnson, por 

exemp lo I e ra o p res i den te pro tempo re do Senado I desde que 
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houvera vacância na vice-presidência. O Senador Benjamim 

Wade, presidente pro tempore, tomou parte no julgamento e 

Votou - pe 1 a conde'nação. Po r out ro 1 ado 1 o gen ro de And rew 

Johnson 1 o Sen. Davi d T. Patte rson J também tomou pa rte no 

julgamento e votou - pela absolvição. 

No processo de Johnson e em outros, 

senado res francamente OPos i to res ou apo i ado res do acusado 

participaram do julgamento e votaram os artigos de 

impeachment. Alguns senado res com assento na Câma ra dos 

Deputados quando os artigos de impeachment primei ramente 

a 1 i chega ram, e que tinham votado naque 1 a ocas i ão, não se 

consideraram impedidos durante o julgamento .... Em alguns 

processos, 

testemunha 

senadores que prestaram depoimento como 

posteriormente votaram os artigos," 

("Congressional Quarterly, Março, 1974). 
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5. A argüição do impedimento e da suspeição 

não é apenas anõmala, é subversiva da ordem constitucional e 

violadora dos princípios que regem o Poder Legislativo. Não 

é possível desqualificar a natureza do julgamento, pela 

suposta vulnerabilidade dos senadores da República aos 

clamores da sociedade, que são os parâmetros, n6 regime 

democrático, da objetividade das decisões parlamentares. 

Como se viu, o exemplo americano, no tema, sempre serviu de 

inspiração ã interpretação do nosso parlamento e de nossos 

tribunais. 

6. Quanto aos documentos juntos, sobre eles 

nos pronunciaremos oportunamente, por ocasião do julgamento. 

7. As preliminares deverão ser repelidas 

porque -nao têm seriedade. O. "impeachment" 
, 

e contra o 

-denunciado e nao contra o Senado da República. 
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Neste Termos 

P. Juntada. 

Brasília, 26 de novembro de 1192. 

Evandro Lins e Silva 
OALl-06l~~ 

,o" 

SergioSérvulo da 
OAB-SP 12.859 

VIDE ADENDO NA PÁGINA SEGUINTE 

ADENDO 

A Lei 1.079 é expressa na repulsa à arguição, no art. 63, 

ond se diz que, no "impeachment" "serão juízes todos os senadores 

presentes, com exceçao dos impedidos nos termos do art. 36". 

E este artigo 36 dispõe quais sao os impedimentos dos de 

putados e senadores: 

a) que tiver parentesco consangüíneo ou afim, com o acu

sado, em linha reta ou colateral, os irmãos, cunhados, enquanto 

durar o cunhadio, e os primos co-irmãos; 
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b) que, como testemunha do processo tiver deposto em cau

sa própria" 

Para que pôr malS na conta ? 

Data supra 

EVANDRO LINS E SILVA 

OAB RJ 958 

SÉRVDLO D 

OAB SP 12.859 

/ 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

TERMO DE CONCLUSÃO 

F AÇO ESTES AUTOS CONCLUSOS AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR MINISTRO . SYDNEY SANCHES, PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PROCESSO DE 
"IMPEACHMENT" CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

SENADO FEDERAL, 7b DE ]i{;WLLL b I~ DE 1/92 

1II'h7 &tI ~ lá,; 
ARIA DE CARVALHO 

/ Escrivão O Processo de "Impeachment" 
~~ ~:",-~ ~ 

~ ~ c:IV'\...--L ~. /' 

,~/ ot C. If. 9~ 

C-";; ~. 
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c~~. 
Ge.....- ~. 41. 9 2. 

r~v~ 

S E N A D O r 

-como ... -OrgaO 
Diversos no 12, de 

Processo de -Impeachment" contra o Presidente da República 
CArta 52, lnr.lso I da Constltulcão> 

. , 

1. Na qualidade de Presidente do processo '(art. 52, 

parágrafo ánico, dá Constituição Federal, item 09 do Roteiro de 

fls. 802/808, mais precisamente a fls. 9 e notas 6 e 8, fls. 

809 e 810), passo a examinar as questões preliminares 

suscitadas pelo denunciado a fls. 863, item I, fls. 866, item 

11, fls. 1.783, item 20, "a" fls. 1.786, "b", fls. 1.791, "0", 
a fls. 1.805. 

2. 

instauração 

instrução, 

julgou o 

Rejeito a preliminar de fls. 863, item I. 

A autorização da Câmara dos Deputados, para a 

do processo de "iBpeao1ment", não é precedida de 

como j á decidiu o SUPREHO TRIBUNAL. FEDERAL, quando 

mandado de segurança impetrado pelo Exmo. Sr. 

Presidente da República. Reporto-me aos fundamentos que ali 

deduziu a maioria formada no julgamento. 

3. Rejeito, igualmente, a preliminar de inépcia de 

denúncia, formulada a fls. 866, item 11. 

Na verdade, esta preenche os requisitos dos arts. 

14, 15, 16, 43 e 73 da Lei nl! 1.079, de 10.0~.1950, c/c art. 41 
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do Código de Processo Penal, possibilitando ao denunciado 

defender-se amplamente das imputações feitas. 

4. Quanto à preliminar levantada a fls. 1.783, item 20, 

letra "a", reporto-me, para rejeitá-la, à decisão.que proferi a 

fls. 1.572/1.581, quando neguei provimento ao recurso 

apresentado pela Defesa, mas determinei .a inquirição da 

testemunha, como referida, o que acabou acontecendo na data de 

hoj e, sem qualquer prej uízo para o denunciado. 

5. No que concerne aos doc~s rereridos a fls. 

1.784, item 24, sobre eles teve a Defesa oportunidade de se 

manifestar em suas alegações finais. 

6. Também não se caracterizou o cerceamento alegado a 

fls. 1.785, itens 27 a 29, pois os prazos legais foram 

respei1:aÇlos e a acu~ação, a Comissão, e seu Relator não estavam 

obrigados .. a usá-l~s por inteiro. E os da defesa o foram, sem 

qualquer dano para ela._ 

7. O Exmo _ Sr. Presidente da República defendeu-se das 

imputações contidas na denúncia e sobre elas é que responderá o 

Senado, se o processo chegar à fase de julgamento (art. 68 da 

Lei n 9 1.079/50, nota 27 do Roteiro). 

As alegações finais da acusação, que hajam 

eventualmente aludido a outros fatos não contidos nas 
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imputações iniciais, não serão objeto de indagação específica 

aos Srs. Senadores. 

Não procede, pois, a preliminar de fls. 1.786, item 

8. Somente estarão impedidos de funcionar como Juízes 

os Senadores, que se encontrarem nas situações previstas no 

artigo 36 da Lei n 2 1.079/50, conforme estabelece o art. 63. 

Não é o caso, pois, dos Senadores apontados a fls. 

1.802. 

9. Quanto aos apontados, como suspeitos, a fls. 1.803, 

itens 81 a 84, não ocorre hipótese de suspeição, dadas as 

peculiaridades do processo de l5i.Bpeacbment", no qual as razões 

deduzidas não bastam para caracterizá-la. 

10. Por todas essas razões e pelo mais que ficou dito 

nas peças em que os denunciantes se manifestaram sobre as 

preliminares suscitadas pela Defesa (fls. 1.594/1.596 e fls. 

), rejeito todas elas. 

11. No que concerne ao Senador apontado, como inimigo, a 

fls. 1.804, item 86, determino que sua Exa. seja ouvido sobre 

tal argüição, antes do julgamento em Plenário, previsto no art. 

55 da Lei no 1.079/50. 

Intimem-se as partes, nas pessoas 

advogados. 

Brasília, 26 de de 1992. 

SANCBES 

Presidertte do Supremo Tribunal Federal 

e do Processo de nillpeacbDent" . 

de seus 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

C E R T I DÃO 

Certifico que, nesta data, em cumprimento a despa

cho do Exmo. Sr. Presidente do processo, constante da deci
sao sobre as questões preliminares suscitadas pela defesa, 

em suas alegações finais, intimei as partes, nas pessoas de 
seus advogados e o próprio denunciante, dr. Marcelo Lavene

re Machado, como registrado na primeira folha da decisão a
cima mencionada. 

Senado Federal, aos 26 de novembro de 1992 

r~~ft.~ 
do Processo. 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO 

EXPEDIENTE RECEBIDO PELA COMISSÃO ESPECIAL: 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sexta-feira 27 1993 

Aviso n Q 077 /GM-7/ 554 

03 de novembro de 1992. 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao Oficio nº PI-08/92, de 28 

1992, através do qual V Exª formulou indagação sobre 

Casa da Dinda, cumpre-me transmitir, em resposta, as 

informações: 

de 

na 

tes 

- simultaneamente com a instalação do balizamento luminoso 

para operação noturna no heliponto do Palácio do Planalto, foi 

instalado, pelo Ministério da Aeronáutica, um balizamento na 

residência 

viabilizar 

existente; 

a 

do Senhor 

operação 

Presidente 

noturna de 

da República, 

helicópteros no 

objetivando 

heI iponto lá 

tais balizamentos foram instalados sob a supervisão da 

Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, havendo a Diretoria-Geral 

de Administração da Presidência da República liberado em favor da 

Secretaria de Economia- e Finanças da Aeronáutica a quantia de Cr$ 

1.657.000,00 (hum milhão e seiscentos e cinqüenta e sete mil 

cruzeiros), em 29 de outubro de 1990, para as despesas; 

- a instalação do equipamento de sinalização luminosa foi 

contratada pelo Serviço Regional de Proteção ao Vôo de Brasília, 

deste Ministério, com a firma Pista Livre Consultoria e Construções 

Ltda., por carta-contrato firmada em 17 de dezembro de 1990; 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador ÉLCIO ÁLVARES 
Presidente da Comissão Especial 
~nado Federal 
IiESTA 
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- os equipamentos compo~entes do balizamento luminoso são 

removlveis e, portanto, no momento em que a residência particular 

do Senhor Presidente da República deixar de ser residência oficial, 

serão removidos e reaproveitados em outro local; 

2. Em anexo, remeto a VEXA c6pia de documentação, sobre o 

assunto, enviada ao Senado Federal, em atenção ao Requerimento de 

Informação nQ 538, do Senador PEDRO SIMON, datado de 30 de julho de 

1992. 

Atenciosamente, 
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BANCO CENTRAL DO BRASil 
,. 

Dlf1S-92/2180 Brasília (Df), 05 de novembro de 1992. 

Do: Diretor de fiscalização 
Ao: Exmo. Sr. Senador ÉLCIO ALVARES 

Presidente da Comissão Especial constituída no Senado fe eral 
para o processo de w'mpeachment n movido contra o Presidente 
da República 

Refiro-me 
dO qual essa Comissão 
lativos às contas 
157.250.734-91. 

ao OfíCIO N. PI-13/92, de 28.10.92, através 
so I I C I tou cõp I as dOS extratos bancá r los re-

do Sr. CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA, CPF 

2. De ordem do Sr. Presidente deste Órgão, encaminho a 
V.Sa. a documentação recebida das segUintes Instituições: 

- BANCO DO BRASIL S.A.; 
- BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.; 
- BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.; 
- BANCO ITAú S.A.; e 
- BANCO BMC S.A. 

3. Ao passar, dentro dos limites traçadoS na lei, essa 
documentação a V.Exs., faço-o tendo presente o disposto no S 3Q 
do art. 58 da Constituição Federal e no art. ,Q ln_1ln~, da lei 
nQ 1.579/52, lembrando que, nos termos dO art. 38 S 2Q, da lei nQ 
4.595/64, e observadO o contido no § 7Q do mesmo dispositivo, há 
o dever de manutenção de sl9i lo sobre os dados fornecidos. 

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de 
estima e consideração. 
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BANCO CENTRAL DO BRASil 

DIFIS-92/2280 Brasít la (DF), 18 de novembro de 1992. 

Do: Diretor de Fiscalização 
Ao: Exmo. Sr. Senador ÉLCIO 

Presidente da Comissão Especi Senado Federal 
para o processo de "Impeachment n movido contra o Presidente 
da Repúbll ca 

Refiro-me ao Ofício N. PI-13/92, de 28.10.92, através-
00 qual essa Comissão sol icltou cópias dos extratos bancários re
lativos às contas do Sr. CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA, CPF nQ 
157.250.734-91. 

2. De ordem do Sr. Presidente deste Orgão, encaminho a 
V.Sa. a documentação recebida das instituições: 

- BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 
(complementação da documentação encaminhada através 
de Ofício DIF1S-92/2180, de 05.11.92); e 

- BANCO HOLAND~S S.A. 

3. Ao passar, aentro aos limites traçadOS na lei, essa 
documentação a V.Sa., faco-o tenao presente o disposto no § 3Q do 
art. 58 da Constituição Federal e no art. 1Q ln_íln~, da Lei nQ 
1.579/52, lembrando que, nos termos do art. 38 § 2Q, da Lei nQ 
4.595/64, e tibservado o contido noS 7Q do mesmo dispositivo, há o 
dever ae ~anutenção ae sigi lo sobre os aados fornecidos. 

Aprov.e Ito a oportun I aade para renovar protestos ae es-
tima e 
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SENADO FEDERAL 
, - , 

COMO ORGAO JUDICIARIO 

COMISSÃO CONSTITUÍDA NOS TEIDilOS DO ART. 380, "b", 

DO REGIMENTO INTERNO 

Presidente: Senador Elcio Alvares 

Relator Senador Antonio Mariz 
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA REUNIÃO DA COMISSÃO CONSTITUlnA 

NOS TERJ.lOS DO ART. 38 O, 'B' DO REGIMENTO INTERNO, 
REALIZADA EH 27 DE NOVEMBRO DE 1992 

Ãs 9 horas, acham-se presente's os Srs. Senadores: 

Elcio Alvares 

João Calmon 
Francisco Rollemberg 

Valmir Campelo 
Dario Pereira 

Jutahy Magalhães 

Gerson Camata 
Antonio Mariz 
Irapuan Costa Junior 

José Fogaça 

Ronan Tito 
Nabor Junior 

Mário Covas 
Eduardo Suplicy 
Raimundo Lira 
Iram Saraiva 
Pedro Simon 
Luiz Alberto 

Ney Maranhão 
Magno Bacelar 

O Sr. Denunciante 

Marcello Lavenere Machado 

Os Srs. Advogados dos Denunciantes: 

Evandro Lins e Silva 
Sérgio Sérvulo da Cunha 

Os Srs. Advogados do Denunciado: 

Francisco Evaristo de Moraes Filho 

José Guilherme Vilella 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Havendo número legal, declaro 
aberta a reunião da Comissão que processa o impeachment do Senhor Presidente 
Fernando Collor de Mello. 

A sessão de hoje é destinada à leitura, debate e aprovação do parecer do 
Relator, Senador Antônio Mariz. 

Os Srs. Senadores presentes já estão recebendo um exemplar do relatório 
e, logo em seguida, chegarão. às mãos dos patronos da defesa e dos denunciantes os 
respectivos exemplares. Estamos apenas providenciando noPRODASEN. 

Gostaríamos de debater com os Membros da Comissão, inclusive por 
iniciativa do Relator, Senador Antônio Mariz, a forma de leitura do relatório. 

Concedo a palavra ao Relator, Senador Antônio Mariz, para discutir com 
a Comissão a forma de leitura do relatório. 

Antes, concedo a palavra ao nobre Patrono Evaristo de Moraes Filho. 
O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Sr. Presidente, apenas gostaria 

que, antes da leitura e da votação do relatório, V.Er desse oportunidade à defesa para 
fazer um requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Pois não. Antes do debate, 
propriamente dito, está concedido à defesa o direito do requerimento. 

O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Antes da leitura e da votação 
do relatório do Senador Antonio Mariz, concedo a palavra à defesa, a requerimento do 
advogado Dr. Evaristo de Moraes Filho. 

O SR. EVARISTO DE MORAES FILHO - Sr. Presidente, SIS. Senadores, 
o Código de Processo Penal determina que a parte deva alegar nulidade tão logo ela 
ocorra 

Nas alegações finais, a defesa argüiu, como preliminar, o cerceamento de 
defesa, cerceamento que se teria consubstanciado em violação do direito de informação. 

A defesa entende que não teve conhecimento, em tempo hábil, de uma 
pletora de documentos apresentado~ na véspera da abertura do prazo de defesa. 

A defesa entendia, e entende, que tem não só o direito de apresentar 
petições contendo argumentos - isso é meramente formal - mas também o de ver suas 
petições e sua argumentação devidamente apreciada pelo julgador. 

A defesa também tem o direito de manifestação. 
O que significa o direito de manifestação? 
Nenhum documento, nenhuma peça probatória pode ser trazida para o 

processo sem que se dê às partes - no caso, acusação e defesa - a oportunidade de, 
dentro de um prazo razoável, apresentarem a sua manifestação sobre essa prova 

Foi ouvido o depoimento do ex-Ministro Marcilio Marques Moreira, de 
forma que violou o direito de defesa, pois deveria ter sido colhido na fase de instrução, 
antes da abertUra do prazo das alegações. Isso já constitui uma violação do direito de 
defesa. 

Entretanto, agora, outra violação se consumou: esta douta Comissão, ao 
contrário do que determina a Lei, o Código de Processo Civil, aplicável 
subsidiariamente, não abriu vista sequer por 24 horas, para que as partes - acusação e 
defesa - se manifestassem sobre o depoimento. 

Recorda-se V.Er que, quando a defesa apresentou documentos novos, 
juntamente com suas alegações, o Presidente Sydney Sanches, de imediato, despachou 
no sentido de que a acusação fizesse uma apreciação desses documentos, concedeu vista 
dos documentos à acusação, para que ela se manifestasse. 

Essa deveria ter sido também a conduta, data vema, desta douta 
Presidência, em relação ao depoimento do ex-Ministro Marcilio Marques Moreira. Nem 
se alegue que se trata de uma prova sem importância. Caberá às partes aquilatarem e se 
manifestarem sobre a eventual importância de uma prova. E nós entendemos que foi 
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uma prova relevante, pois, entre outras informações, essa testemunha declarou que o 
denunciado, então na Presidência da República,· tão logo teve conhecimento das 
denúncias formuladas por seu irmão atraves de uma revista, convocou o Ministro da 
Economia e o Ministro da Justiça e determin~)U que fossem instauradas as investigações 
para a completa apuração da verdade. Entende a defesa que esse não é o 
comportamento de um cúmplice e de um culEado. 

Lamento que esta última manifestação da defesa perante a Comissão não 
seja de louvor e seja de protesto, mas estaria traindo o meu dever de advogado se não a 
fizesse. E até por uma questão de coerência, Srs. Senadores. Se durante o regime militar 
defendi, perante os tnbunais militares, centenas de perseguidos políticos, alguns dos 
quais fazem parte desta Casa e outros da Câmara dos Deputados, yerseguidos políticos 
de cujas idéias, em grande parte, comungava - como comungo ate hoje -, eu não seria 
coerente se não tivesse a mesma atitude quando aceitei a defesa de uma pessoa que 
considero adversário político. 

Assim, Sr. Presidente, num processo instaurado a pedido do Presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa e da Ordem dos Advogados do Brasil, é melancólico 
que a defesa se veja obrigada a protestar contra o cerceamento de que foi vítima. 

O requerimento, Sr. Presidente, solicita que antes da leitura e da votação 
desse relatório sejam perdidas apenas 48 horas, não mais do que isso - 24 horas para a 
acusação e 24 horas para a defesa -, para que a lei seja cumprida e que se faculte às 
partes o direito que elas têm, sobretudo a defesa, de se pronunciarem sobre a prova 
produzida. 

Este é o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Concedo a palavra aos nobres 

representantes dos denunciantes, para que se manifestem sobre o requerimento do 
advogado do denunciado. . 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - O requerimento não tem a mais 
longínqua, a mais remota procedência. Ontem, o Presidente Sidney Sanches despachou 
exatamente a matéria que está sendo objeto da reclamação feita neste instante, em 
documento memorar, mostrando que não houve nenhum cerceamento de defesa, ao 
contrário. O denunciado teve, desde o primeiro instante, à sua disposição, as redes de 
rádio e televisão para se defender, e não o fez, em relação ao mérito do processo, até 
hoje. São questões formais, laterais, objetivas, que semp're são levantadas, e não é 
pOSSÍVel que o País assista a essa tentativa, ainda de última hora, para retardar o 
julgamento de uma causa que preocupa a Nação. 

Quanto ao cerceamento de defesa, jamais existiu; ao contrário, o roteiro 
estabelecido pelo Presidente do processo permitiu amplíssimo exercício do direito de 
defesa. E estão aí as razões apresentadas, algumas alentadas; a de ontem parece 
tem 138 páginas; os documentos que quiseram juntar, juntaram-nos. 

O SR. EV ARlSTO DE MORAES Fll..HO - Mas não lidas. 
O SR. EV ANDRO LINS E Sn..v A - As provas que pretenderam produzir, 

produziram-nas; ouviram as suas testemunhas. Portanto, ontem, o Ministro que 
examinou esse despacho, já dehberou que não houve cerceamento de defesa. Em 
segundo lugar, p. ortanto, a matéria está preclusa; já está decidida no processo. 

Quanto ao d.epoimento do Ministro Marques Moreira, trata-se de uma 
t~stemunha referida. Não tem a menor razão a Defesa, porque a testemunha não foi 
encontrada. A Presidência da Casa tomou providências incomuns à procura da 
tt.stemunha, e a lei é expressa: não encontrada a testemunha de defesa ... 

O SR. EV ARlSTO DE MORAES FILHO - Não é esse o tema. 
SR. EVANDRO LINS E SILVA - ... não encontrada, então, ela não foi 

ouvida ... 
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o SR. EV ARISTO DE,MORAES FILHO - Não é isso que está sendo 
discutido. 

O SR. EV ANDRO LINS E SILVA -... a Defesa não apresentou testemunha 
em substituição. O Presidente, num gesto de hberalidade, determinou a oitiva dessa 
testemunha referida, e ela foi ouvida. E a Defesa pode utilizar os seus argumentos em 
tomo do depoimento ... 

O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Quando? 
O SR. EV ANDRO LINS E SILVA - Isso é matéria de mérito. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Solicito ao nobre advogado 

Evaristo de Moraes Filho, garantir a palavra ... 
O SR. EVARISTO DE MORAES FILHO - Sr. Presidente, essas palavras 

do eminente advogado de Acusação estão sendo registradas? Porque é importante que 
isso fique para a hisJória. Ele entende que se possa fazer um julgamento sem que a 
defesa se manifeste. E imponante que fique bem claro. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Ao advogado Evaristo de Moraes 
Filho quero esclarecer que não há nenhum conceito ini~~so, Estou observando com 
muita atenção as palavras do nobre advogado Evandro . e Silva, que se está atendo . 
exclusivamente à questão que foi levantada pela Defesa. No momento que entendermos 
que existe qualquer conceIto que possa, no caso, conforme foi levantado pela Defesa, 
atingir a honra e a dignidade do seu constituinte, teremos, então, a intervenção. Mas 
mantenho a palavra do advogado Evandro Lins e Silva para concluir suas razões em 
relação ao requerimento formulado pela Defesa. 

O SR. EV ANDRO LINS E SILVA - Sr. Presidente, portanto, é matéria de 
mérito o exame do depoimento prestado como testemunha referida pelo Sr. Marcílio 
Marques Moreira. Ar~ente. No futuro, se chegar até lá o processo, apresente 
memorial, discuta oralmente quando o Senado vier, eventualmente, a julgar o processo 
de impeachment. Não há absolutamente nenhum cerceamento; ao contrário, houve 
hberaliçiade na audiência desta testemunha, que já estava excluída do processo por força 
de lei. E querer reclamar demais. 

Não se pode transformar um direito de defesa num método de evitar o 
andamento, a marcha, a celeridade do processo. Todo mundo se queixa da demora, do 
retardamento dos julgamentos. Quando o processo anda, marcha e caminha com 
celeridade, também se reclama. 

O SR. EV ARISTO DE MORAES FILHO - Atropela a defesa. 
O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Preso por ter cão e preso por não ter 

cão. Portanto, não tem a menor procedência a argüição. 
Em terceiro, o fato de o ilustre advogado ter feito defesas de delitos 

. políticos - claro, nós todos elogiamos o seu procedimento por isso, mas são casos 
mteiramente diferentes. Lá eram perseguidos políticos; aqui, trata-se de um acusado de 
corrupção. 

, O SR. EVARISTO DE MORAES FILHO - Mas que tem o direito de 
defesa. E o que estou sustentando. Ele tem o direito de defesa. 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Ninguém lhe recusou e, até hoje, ele 
não negou o fato. São as questões laterais que estão sendo trazidas ... 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Nesse momento, solicito ao 
advogado dos denunciantes que se atenha exclusivamente ao aspecto técnico da questão 
levantada. O conceito formulado a respeito da pessoa do denunciado será retirado no 
momento em que entender a Presidência, como está entendendo neste momento que 
nos devemos ater exclusivamente ao aspecto técnico da questão levantada pela Defesa. 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Então, ontem, o Ministro Sidney 
Sanches despachou exatamente está matéria, as preliminares foram decididas ontem. 

O SR. EV ARISTO MORAES FILHO - Foi suscitada hoje!. 
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o SR EVANDRO LINS E SILVA· As preliminares já foram decididas, já 
estão preclusas. 

Reclame aos tnbunais se entender que é esse o seu direito, o seu dever de 
advogado, agora, não perturbe a marcha deste processo, que a Nação espera seja 
julgado com serenidade . 

O SR EV ARISTO MORAES FILHO - E com justiça! 
O SR. EV ANDRO LINS E SILVA· Evidente, ninguém está fazendo ... 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - A Presidência não vai permitir o 

debate paralelo das partes. 
Está solicitando ao advogado Evandro Lins e Silva que conclua a sua 

.argüição para decidir logo em seguida. 
O SR. EVA.NJ)RO LINS E SILVA - De maneira, Sr. Presidente, que 

ontem também o nosso ilustre Presidente do processo também decidiu a outra questão 
preliminar, que era o impedimento levantado de todo o Senado da República, quase 
todo, era criar uma situação que o Ministro Orlando Guimarães disse certa vez, era uma 
.argüição que não era séria. 

O SR EV ARISTO DE MORAES FILHO - Sr. Presidente, a matéria não 
foi objeto ... 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Eu acolho a sustentação da 
Defesa. A matéria que está sendo discutida é o depoimento do Ministro Marcili.o 
Marques Moreira, sobre a qual nós vamos nos pronunciar logo em seguida. 

Solicito ao eminente Ministro e Advogado Evandro Lins e Silva que a 
outra questão que já foi decidida e objeto de qualquer argüição por parte da Defesa 8 
posteriori não está sendo objeto do requerimento que vai ser decidido neste momento. 

O SR. EVANDRO LINS E SILVA - Esta questão foi decidida ontem 
também. 

As preliminares suscitadas nas alentadas razões da defesa foram julgadas, 
todas elas, pelo Ministro Sidney Sanches, e foram repelidas como não podiam deixar de 
ser. 

De maneira, Sr. Presidente, que os denunciantes pedem apenas que se 
confirme a decisão proferida pelo Presidente do processo e se prossiga aguardando que 
a Defesa apresente, quando achar oportuno, os motivos pelos quais entende que o seu 
cliente. deva ser absolvido. E qualquer expediente protelatório seja repelido e seja 
obedecido o cronograma estabelecido por V.Er-
. De maneira que os denunciantes opinam no· sentido da rejeição do 

requerimento formulado pela Defesa neste instante. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Neste momento a Presidência vai 

decidir. 
Desde o primeiro momento, tenho adotado um comportamento em 

relação à Defesa, até antes mesmo da constituição dos advogados, de entender que o 
contraditório teria que ser o mais amplo possÍVel. Inclusive na discussão do roteiro 
elaborado pelo Ministro Sydney Sanches, levantei e argui a hipótese do prazo de defesa 
para os advogados de 20 dias,quando estava assinalado o prazo de 10 dias, e disse 
porque, por ser advogado e entender que realmente essa defesa era uma defesa mui~o 
Importante. . . 

Com· o relator Antonio Mariz tivemos o nosso ponto de vista vencedor e 
foi deferido à Defe.sa o prazo de 20 dias, que no final se transformou no prazo de 24 dias 
devido aos feriados que estavam sendo assinalados. 

O aspecto da testemunha Marcilio Marques Moreira eu quero me 
estender um pouco no comentário, porque desde o primeiro momento eu tive muito 
cuidado, principalmente na relação da Comissão com as testemunhas. Até tive o 
excesso de cuidado de telefonar pessoalmente para todas as testemunhas envolvidas, 
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inclusive o Sr. Paulo César Farias, que não chegou a prestar depoimento para garantir a 
plenitude da defesa na oitiva de suas testemunhas. 

Em relação ao Ministro Marcílio Marques Moreira, arrolado numa 
segunda-feira, com a dlvu}gação de seu nome através de todos os ór~ãos de imprensa, 
ele viajou numa quarta-feira, e então nesta quarta-feira em que ele viaJOu, a PreSIdência, 
O Relator Antomo Mariz, . diligenciamos várias vezes, em relação à sua casa, às pessoas 
que o cercam, no sentido de identificar o seu destino. A' mulher do M:inistro Marcilio 
Marques Moreira, que nos atendeu, inclusive disse que ele tinha viajado e por isso ela 
não podia precisar o endereço, que nos daria . o endereço a posteriori, para que 
pudéssemos contactá-la e depois veio uma vaga notícia de que ele se encontrava em 
Madri, sem endereço preciso. Voltamos no dia seguinte e aí tivemos a informação de 
que a mulher do Ministro Marcilio Marques Moreira tinha viajado também para o 
exterior. Mantivemos contato com o Dr. José Gregório, mantivemos contato com a ex
secretária do Ministro Marcílio Marque~ Moreira, tudo no sentido de diligenciar para 
encontrar a testemunha e dessas diligências, dentro dos autos, consta uma certidão 
altamente circunstanciada. A defeSa tomou conhecimento desses fa!os, tanto que, ao 
tomar conhecimento de que o Ministro Marcilio Marques Moreira não se encontrava 
mais no Brasil, fez um requerimento à Comissão e, nesse requerimento, ao invés de usar 
o que lhe faculta o Código de Processo Penal, principalmdnte no art. 405, ela não pediu 
a substituição da testemunha, que não foi encontrada realmente e apenas :inSistiu no 
depoimento do Ministro Marcílio Marques Moreira. Como se tratava de uma matéria de 
prova e há entre nós um respeito profundo pela postura dos advogados de defesa, essa 
mat~ria e~dentem~~te foi. submetida depois, aí por instância da .própria. defesa, à 
conslderaçao do Ministro Sldney Sanches, que, de' acordo com o roterro, funClona como 
m.stância recursal dessa comissão. E o Ministro, ao examinar as razões da comissão, 
através de judicioso parecer do Senador· Antonio Mariz, entendeu de classificar a 
testemunha Marcílio Marques Moreira como testemunha referida e não testemunha de 
defesa, entendendo que os dispositivos contido~ nos arts. 397 e 405 do código Penal não 
tinham sido cumpndos por parte da defesa e essa decisão consta dos autos, 
determinando que o Ministro Marcilio Marques Moreira fosse ouvido como testemunha . 
referida e mais, determinando inclusive a data, ou seja, logo após a entrega daS 
alegações finais por parte da defesa. O Ministro Marcilio Marques Moreira, ontem., 'foi 
ouvido como testemunha referida e o que é testemunha referida? Não precisa dizer 
aqui, porque estou diante de eminentes criminalistas, mas é a testemunha que o juiz 
elege, referida que foi no depoimento, para prestar esclarecimentos a ele sobre pontos 
que possam suscitar dúvidas. E aí acredito até, conforme muito bem disse o nobre 
representante do denunciante, o Ministro Evandro Uns e Silva, houve hberalidade do 
Ministro Sidney Sanches e muito mais ainda também da comissão, porque ontem 
ouvimos o Ministro Marcílio Marques Moreira como testemunha referida para que o 
leque de t~stem~as da defesa .não sofresse qual9uer falha, e tiv~po~dade e aí 
com a mruor vêma ao Dr. Evansto de Moraes Filho, a- quem tenho o mruor apreço . 
profissional, sou colega dele, modesto colega, mas com o maior. sentido de admiração, 
como tenho hoje pelo Dr. José Guilherme Vilela, faço guestão de reiterar isso; não é 
somente aqui, mas no âmbito também de várias declarações que tenho dado, ontem, 
solicitei, percebendo exatamente o espírito do Ministro Sidney Sanches, se acusação e 
defesa desejavam fazer perguntas; o advogado do denunciante não quis fazer pergunta, 
mas a defesa exercitou o seu direito de fazer pergunta. Apenas na segunda pergunta 
minha, se queria se manifestar sobre o depoimento, a própria defesa disse que não 
queria se manifestar. Foi um ato de hberalidade da presidência, porque eu não tinha 
obrigação, de acordo com o Código de Processo Penal, de consultar as partes sobre a 
testemunha referida, mas fiz isso por entender que realmente esse processo é da mais 
alta importância e que a defesa tem se empenhado a fundo pàra fazer com que o direito 
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do seu constituinte sobreleve para julgamento dos Srs. Senadores. Então, esse foi o 
aspecto, considerando que a testemunha é referida, porque ontem tivemos o gesto de 
permitir as perguntas por parte dos nobres patronos do denunciante e do denunciado, 
entendendo que fiz uma segunda pergunta também no sentido de saber se as partes 
queriam se manifestar a respeito do depoimento do Ministro Marcilio Marques Moreira 
e, não havendo a resposta de manifestação positiva, evidentemente encerrei o 
depoimento. 

Assim sendo, com base nessa pequena exposição que fiz, vou indeferir o 
requerimento do eminente advogado Evaristo de Moraes Filho, do seu nobre colega, Dr. 
José Guilherme Vilela, logicamente facultado a eles, conforme está dentro do roteiro, o 
direito de recurso para a nossa instância superior, que é o Ministro Sidney Sanches. Mas 
o fa~o prestando uma homenagem inclusive, de satisfação, porque me sinto muito 
enVaIdecido, não como Senador Presidente de uma comissão, mas de conviver com 
expoentes da minha profissão, a quem admiro permanentemente. Faço questão de 
registrar agora, neste momento, praticamente na fase crepuscular desta comissão, que os 
advogados de defesa têm sido exemplares na defesa do seu constituinte. De outro modo 
também, a posição do Ministro Evandro Lins e Silva ... 

O SR. PRESIDENTE (Bcio Alvares) - ... inclusive da satisfação, porque 
me sinto muito envaidecido, não como Senador Presidente da Comissão PresidenCIal, 
mas por conviver com expoentes da minha profissão a quem admiro permanentemente. 
Faço questão de registrar agora, neste momento, praticamente na fase crepuscular desta 
Comissão, que os Advogados de Defesa têm sido exemplares na defesa de seu 
constituinte. 

De outro modo, também, temos pelo Ministro Evandro Lins e Silva um 
cari.riho e um afeto muito grande pela vida legendária na Advocacia. Também fazemos 
essa manifestação sentindo que a Comissão se engrandeceu. E aí me permita a Defesa, 
no momento em que houve um reparo em que tenhamos tido qualquer ato que fosse de 
cerceamento de defesa, quero dizer que esta Comissão se engrandeceu muito no 
convívio com esses eminentes representantes dos advogados brasileiros neste momento. 

Então, indeferindo o requerimento, logo em seguida vou conceder a 
palavra ao Relator Antonio Mariz, fazendo o registro do requerimento, e, obviamente, 
os Srs. Advogados de Defesa terão o caminho legal competente, ou seja, formular o 
recurso da nossa decisão, a quem direi, apesar de entender também que a matéria está 
inteiramente preclusa porque já foi decidida e julgada anteriormente pelo Ministro 
Sydney Sanches. 

Desta maneira, com as minhas homenagens à Defesa, indefiro· o 
requerimento e concedo a palavra ao Relator Antonio Mariz. 

O SR. RElATOR (Antonio Mariz) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. 
Advogados dos Denunciantes e do Denunciado, passo a ler o parecer, cumprindo as 
prescrições da Lei e do Regimento Interno do Senado Federal. 

O parecer está dividido em dez itens: primeiro, a Denúncia; em seguida, a 
Defesa; ainda em fase de instrução, as Provas Produzidas; Alegações Finais dos 
Denunciantes; Alegações Finais do Denunciado; da Responsabilidade do Regime 
Democrático; da Responsabilidade Política do Direito Brasileiro; da Distinção 
Conceitual entre Crime de Responsabilidade e Crime Comum; os Fundamentos da 
Decisão e as Conclusões. São esses os itens que integram o parecer que passo a ler. 

PARECER N° 
Comissão Especial, instituída nos termos da Lei nO 1.079/50, para opinar 
sobre a procedência ou improcedência da acusação por crime de 
responsabilidade, formulada contra o Presidente da República. 
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A verdade é filha legítima da justiça, porque a 
justiça dá a cada um o que e seu. E isto é o 
que faz e o que diz a verdade, ao contrário da 
mentira. A mentira, ou vos tira o que tendes, 
ou vos dá o que não tendes; ou vos rouba, ou 
vos condena. 
Pe. Antonio Vieira, Sermão da Quinta 
Dominga de Quaresma (1654) 

Relator: Senador AntÔnio Mariz 

As reiteradas notícias veiculadas nos mais diversos meios de comunicação 
de massa, dando conta da prática de atos ilícitos que estariam a ocorrer no âmbito da 
Administração Pública Federal, envolvendo o nome do ex-tesoureiro da campanha 
presidencial - Sr. Paulo César Cavalcante Farias - culminaram com uma entrevista de 
largo impacto sócio-político, concedida pelo próprio irmão do Chefe do Estado 
empossado a 15 de março de 1990, revelando existir uma sociedade informal entre os 
dois com o objetivo de partilhar os lucros advindos de uma generalizada prática de 
tráfico de influência e exploração de prestígio. Na ocasião, declarou o Sr. Pedro Collor 
de Mello: 

"O empresário Paulo César Farias montou, em nome do Presidente 
da República, um verdadeiro ministério paralelo, para cobrar 
"pedágIO" ou participação irregular sobre a lIberação de verbas 
públicas. 

Como o dinheiro utilizado pelo P .C. foi roubado, extorquido, 
levantado fraudulentamente, não há como evitar que recaia sobre 
o Presidente a suspeita da conivência, responsabilidade, ou no 
mínimo, omissão. Afinal, ele está junto com P.c. nessa empreitada" 
(Jornal do Brasil de 18 de maio de 1992) 

De forma mais incisiva, quanto ao relacionamento entre os dois, disse: 
"O Fernando não entra no varejo d~ coisa. Ele apenas orienta o 
negócio" (Veja de 27/05/92) 

E no tocante aos frutos dessa sociedade: 

"O Paulo César diz para todo mundo que 70% é do Fernando e 
30% é dele". (Veja de 27/05/92). 

Constituiu-se, então, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que, 
ao cabo de três meses de trabalho investigatório, concluiu haver-se formado em tomo de 
P.C. Farias "uma associação estável e permanente com a confluência de vontades para 
cometer delitos", sendo o Presidente da República beneficiário de enormes vantagens 
financeiras indevidas que lhe foram repassadas de forma sub-reptícia por intermédio de 
correntistas fictícios: 

liA rigor não existe uma só alternativa de compreensão de certos 
fatos que envolvem o Sr. Paulo César Cavalcante Farias que não 
inclua o Sr. Presidente da República de tal sorte que, exigir a 
abstração da parte a ele relativa importa em exigir a abstração da 
racionalidade dos fatos investigados. 
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Assim sendo, ...... a verdade mais elementar é que não se pode 
ocultar à Nação que, no curso dos trabalhos, ficou evidente que o 
Sr. Presidente da República, 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 Izabel Teixeira, da sua ex-mulher, da sua mãe e da sua irmã, 
quer sob a forma de recursos financeiros para aquisição 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, 
nO 40, apartamento 1.102, em Maceió, pagos pela EPC - Empresa 
de Participações e Construções, recursos estes originários, direta ou 
indiretamente, do Sr. Paulo César Cavalcante Farias". 

Com base nas conclusões contidas no relatório parlamentar e nas 
investigações a cargo da. Policia Federal, foi apresentada denúncia por crime de 
responsabilidade contra o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, a qual, devidamente 
processada na Câmara dos Deputados, acabou por receber expressiva votação plenária, 
concedendo a indispensável autorização para que fosse instaurado o processo na 
Câmara Alta (441 votos favoráveis, 38 contrários, 1 abstenção e 23 ausências). 

Recebida a matéria nesta Casa do Congresso Nacional foi, desde logo, 
feita a respectiva leitura em Plenário, nos termos regimentais, e, ato continuo, eleita e 
instalada a presente Comissão Especial, tudo nos termos previstos na Lei nO 1.079, de 10 
de abril de 1950. Lo~o a seguir, deu-se a aprovação do parecer conclusivo pela 
admissibilidade da denuncia, o qual foi referendado pelo Plenário. 

Citado o Presidente da República no dia 2 de outubro do corrente ano ... 
O S~ PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Vamos interromper um momento 

para pedir o som. Tenho a impressão de que o som está muito ruim e as pessoas não 
estão ouvindo. 

O SR RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDTh1?fE - (Elcio Alvares) - Pois não. 
O S~ RONAN TITO - Melhorou um pouco mas eu queria pedir à 

imprensa que fizesse a sua comunicação menos ruidosa para que possamos produzir o 
fato a :fim de que ela possa, depois, anunciá:·lo. Porque, senão, pode não acontecer o fato 
e eles não terão matéria. E, inclusive, pedir aos portadores desse telefone celular que 
aqui dentro não, por favor. 

O S~ PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Bem, anotada a recomendação do 
Senador Ronan Tito. Obviamente tem-se que fazer silêncio e a questão do som parece
me restabelecida porque algumas .pesso~ estavam reclamando de que não estão 
ouvindo a palavra do Senador Antômo Manz. 

O S~ RELATOR (Antônio Mariz) - Citado o Presidente da República, no 
dia 2 de outubro do corrente ano, ficou a autoridade afastada do exercício das suas 
funções pelo prazo de até 180 dias (CF art. 86, § 2°), sendQ-lhe, outrossim, dado a 
conhecer os termos procedimentais a serem observados, consoante o texto elaborado 
pelo Ministro Presidente do Supremo Tnbunal Federal. 

1. A DENÚNCIA 
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Em dezenove laudas, instruídas com documentos, ALEXANDRE JOSÉ 
BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO lAVENERE MACHADO, que 
comprovam com certidões expedidas, respectivamente, pelos Tnbunais Regionais 
Eleitorais dos Estados do Rio de Janeiro e de Alagoas, a condição de cidadãos 
brasileiros, em [Jzo de seus direitos políticos, oferecem denúncia contra FERNANDO 
AFFONSO CO OR DEMELLO, Presidente da República Federativa do Brasil, pela 
prática de crimes de responsabilidade previstos nos artigos 85, IV e V, da Constitwção 
da República, SO, VII e 90, VII, da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, com fundamento 
nos artigos 1°, II e 5°, XXXIV, "a", da Constituição da República e, especialmente, nos 
artigos 14 e seguintes da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, e com base em provas 
colhidas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento 
nO 52, do Congresso Nacional, e pela Polícia Federal, 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. 

Requerem ao final que, recebida a denúncia como objeto de deliberação e 
admitida na Câmara dos Deputados a acusação formulada, fosse remetida ao Senado 
Federal para ser, então, julgada procedente, com a aplicação, ao denunciado, da pena 
de perda do cargo, com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, 
sem prejuízo do procedimento penal competente, pelas infrações penais comuns, na 
forma do art. 52, parágrafo único, da Lei Fundamental. 

Os denunciantes Barbosa Uma Sobrinho e Marcelo Lavenere Machado, 
na parte preambular da denúncia,· discorrem sobre a natureza do crime e processo de 
responsabilidade, enfatizando os aspectos da ética política e da moral pública que devem 
comandar a ação dos titulares de mandato popular. Qualificam como traição da 
confiança nacional e vilipêndio à soberania popular a conduta do mandatário que se vale 
do cargo para auferir vantagens em proveito próprio ou alheio. Por fim, afirmam que a 
falta de honestidade ou decoro no desempenho da função pública tem por conseqüencia 
mais grave a desmoralização da própria imagem do Estado. 

Imputam ao denunciado, de forma específica, dois crimes de 
responsabilidade, a saber: 

- "proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade 
e o decoro do cargo"; e 

- "permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei 
federal de ordem pública." 

Com base no Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 
constituída para apurar ilícitos cometidos por Paulo César Cavalcante Farias, e no 
inquérito policial para o mesmo fim instaurado, afirmam ter o Presidente e familiares 
seus recebido, desde a posse, vultosas quantias em dinheiro, além de outras utilidades e 
bens, sem causa certa e definida. A agravar a situação, constatou-se que todos estes 
recursos provieram de uma organização delituosa, dedicada à exploração de prestigio e 
tráfico de influência, comandada por Paulo César Cavalcante Farias. Sob a orientação 
deste e com a execução material afeta a empregados seus nas empresas Brasil-Jet e 
EPC, foram criados inúmeros correntistas fictícios com o propósito de escamotear os 
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frutos da atividade espúria, transferindo-se parte do lucro para o Presidente da 
República e familiares. 

Sobre a exploração de prestígio a que se dedicava P.c. Farias, registra-se o 
"negócio simulado" com a empresa Tratex, envolvendo o pagamento de US$ 200,000.00 
por "serviços verbais" constantes do repasse de "informações sobre os planos 
econômicos". Cita-se, aind~ o episódio do pretendido empréstimo de US$ 40.000.000,00 
à V ASP, pela PETROBRAS, negócio julgado prejudicial aos interesses da empresa e ao 
qual se opôs o então presidente da estatal, resultando por isto afastado do cargo. 

Sustenta-se, outrossim, ter o denunciado mentido quando, em 
pronunciamento à Nação, afirmou serem seus gastos pessoais pagos com "recursos 
próprios", administrados tor Gáudio Vieira e repassados a Ana Acioli. A prova 
constante dos autos da CP , corroborada pelo inquérito policial, está a evidenciar serem 
os "correntistas fantasmas" e as empresas de P.C. Farias os únicos a prover recursos para 
pagamento das "contas pessoais" do Presidente, não passando a denominada "Operação 
Uruguai", negócio jurídico creditício que teria sido celebrado em 1989, com a empresa 
Alfa Trading, de "farsa patente". 

Estes fatos seriam por si suficientes para caracterizar a falta de decoro, 
honra e dignidade para o exercício da elevada função pública para a qual foi eleito o 
denunciado. Entretanto, a conduta comissiva ou omissiva do denunciado levou a que 
diversas leis de ordem pública, administrativas, penais e tnbutárias, fossem 
reiteradamente violadas, nomeadamente as Leis 8.027 e 8.112, de 1990, por ele próprio 
promulgadas. 

Sublinham os denunciantes que ao denunciado foram dadas diversas 
oportunidades para defender-se das acusações que lhe foram feitas, estando ainda no 
exercício do cargo. Em todas as vezes, porém, em que pretendeu fazê-lo - mediante, 
inclusive, a formação de rede nacional de rádio e televisão - suas explicações não 
convenceram a opinião pública e acabaram por enredá-lo ainda mais. 

Por todas estas razões, pedem que, regularmente processada a denúncia, 
seja o Presidente da República condenado à pena de perda do cargo com inabilitação 
por oito anos para o exercício de qualquer outra função pública. 

2. A DEFESA 

Devidamente representado por advogados e no prazo legal, apresentou o 
denunciado peça intitulada "alegações preliminares de defesa", sustentatido, na pa.qe 
introdutória, que, se na outra Casa do Con~esso Nacional tivesse tido acesso à "prova 
sobre a qual está edificada", a acusação 'poderia impedir a autorização para este 
processo". Ainda em sede preliminar, qualifica de "mepta" a peça vestIbular por 
assemelhar-se a um "manifesto político", inexistindo, no texto, qualquer demonstração 
de "conduta determinada" capaz de enquadrar o peticionáno em crime de 
responsabilidade. 

Quanto ao mérito, àduz considerações sobre o que deva ser entendido por 
"crime de responsabilidade" no ordenamento pátrio, concluindo que a norma inscrita no 
art. 9'>, inciso VII, da Lei nO 1.079, há de ser entendida. como "vinculada a um dispositivo 
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definidor de crime comum", sob pena de tê-la por inconstitucional já que a 
"indeterminação" do respectivo conteúdo viola o "princípio da certeza" em matéria 
penal. Reitera "que o tema em debate é de índole criminal", entendendo, por isso, que "a 
condenação reclama a existência de provas de certeza". 

Invocando para si a "presunção da inocência", proclama jamais haver-se 
beneficiado de valores de origem espúria, conquanto reconheça existir uma 
"impressionante prova documental e indiciaria denunciadora de atividades escusas do Sr. 
Paulo César Cavalcante Farias". Explica a demora em determinar a instauração de 
medidas investit.atórias por ter a llconvicção de que estava diante de uma manobra de 
adversários políticos que visavam a arrancá-lo do exercício da Presidência da República". 

No tocante às verbas pecuniárias regularmente creditadas a seu favor ou 
utilizadas para saldar compromissos pessoais ou familiares, diz terem provindo de duas 
fontes que julga legítimas: em primeiro lugar, estariam as denominadas "sobras de 
campanha", de valor não declarado, cujo depositário era P.c. Farias; em segundo lugar, 
estariam os resultados da "aplicação financeira" feita junto a N ajun Tumer com os 
recursos oriundos de empréstimo obtido no Uruguai. 

Explica ter recorrido à instituição financeira estrangeira para bancar os 
custos da sua manutenção e da campanha por desejar evitar qualquer comprometimento 
pessoal "em relação aos detentores do poder politico e econômico" no País. Assim 
~rocedendo, teria deixado de "estabelecer vínculos e compromissos" capazes de ensejar 
futuras cobranças na hipótese de chegar ao governo". 1\s restrições feitas quanto aos 

aspectos material, ideologico e jurídico do contrato firmado com a Alfa Trading são 
refutadas, pugnando o denunciado pela respectiva legitimidade, legalidade e 
autenticidade no plano existencial. 

Relativamente aos valores globais apurados, tanto pela CPI quanto pela 
Policia Federal, e dos quais foi beneficiário ao longo do mandato, diz estarem "longe de 
serem pacíficos", assegurando, de qualquer sorte, estarem cobertos pelas apontadas 
fontes, que julga legítimas. 

Tem o denunciado por "evidente" que os aportes feitos pela Brasil-let e 
EPC, empresas sob o controle de P.c. Farias, resultaram do emprego dos saldos do 
fundo eleitoral. 

Quanto aos depósitos feitos, por pessoas fictícias, a seu favor, na conta de 
Ana Acioli, atnbui a circunstância à "promiscuidade" que se estabeleceu nas relações 
financeiras entre Najun Turner e Paulo César Farias, eximindo-se de qualquer 
responsabilidade. Assim é que, por exemplo, explica a aquisição de um automóvel 
"FIAT ELBA" com cheque admimstrativo adquirido por correntista "fantasma". 

Em relação às obras de reforma no apartamento de sua propriedade, em 
Maceió, custeadas .rela EPC de Paulo César Farias, afirma ter ajustado com este último, 
desde 1983, que I independentemente do valor efetivo que viesse a ser pago pelo 
comprador" ~e outra unidade sua no mesmo edifício, "assumiria (PC) a responsabilidade 
pelo custeio das reformas que viessem a ser feitas no apartamento remanescente", o que 
se concretizou em 1990. 

No tocante à retirada, por Ana Acioli, de elevada quantia às vésperas do 
bloqueio dos ativos financeiros, diz ter sido orientada por 'Um funcionário. do banco" a 
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assim proceder, adquirindo um "che~ue administrativo". Considerando a necessidade de 
ate~der "ao pagamento de despesas' , l?uscou a secretária o lIauxilio de conhecidos, que 
obtIveram a troca do cheque por cruzerros com uma empresa de transportes autorizada 
a pagar despesas em cruzados novos". 

Na parte conclusiva da defesa, sustenta o denunciado inexistir prova "de 
que o produto das atividades eSpúrias, atribuídas ao Sr. Paulo César, alimentou a conta 
corrente bancária da Sfi Ana Acioli ou promoveu pagamentos em beneficio do 
Defendente". Quanto ao "tráfico de influência" desenvolvido pelo ex-tesoureiro da 
campanha, afirma jamais ter "tido conhecimento concreto". 

Proclamando inocência e equiparando-se a "figuras veneráveis da história 
nacional" - Rui Barbosa e Duque de Caxias - que não ficaram imunes a "acusações 
infamantes", pretende haver demonstrado, de forma evidente, a "inexistência de crimes, 
de responsabilidade ou comum, que seus opositores políticos haviam conjecturado, com 
ampla divulgação pelos meios de comunicação". 

3. A FASE DE INSTRUÇÃO - PROVAS PRODUZIDAS 

Diversas diligências foram realizadas na fase de instrução, algumas a 
pedido das partes e outras determinadas "ex-officio" pela Comissão. Registre-se não ter 
ocorrido qualquer indeferimento de prova, entendendo apenas o órgão julgador 
desnecessário realizar perícia para avaliar o valor de mercado da "Casa da Dinda", 
conforme sugerido pela defesa, por ser impertinente ao objeto do litígio. 

No particular das testemunhas arroladas, respectivamente pela acusação e 
pela defesa, só não foram ouvidas aquelas dispensadas pelas partes e uma única não 
encontrada. Ao apreciar recurso interposto pelo denunciado contra o indeferimento de 
pretensão a ouvir-se a testemunha Marcilio Marques Moreira em data incerta, por 
ignorar-se onde poderia ser encontrado, dehberou o Ministro Presidente do Supremo 
Tnbunal Federal, no exercício da presidência do processo, tomar o respectivo 
depoimento, como testemunha referida, no dia subseqüente ao do encerramento do 

, prazo para produção de alegações finais, e isto caso o ex-Ministro voluntariamente 
compareça ao ato. 

3.1- OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 

É o seguinte o resumo dos depoimentos testemunhais tomados ao longo 

3.1.1- DEPOIMENTO DO SR. ERIBERTO FRANÇA 

Ao ser questionado sobre o depoimento prestado perante a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito instituída para apurar irregularidades atnbuídas ao Sr. 
Paulo Çésar Cavalcante Farias, em 01.07.92, e sobre a entrevista publicada na Revista 
ISTO E/SENHOR, edição n° 1.188, de 08.07.92, o depoente ratificou os termos de 
ambas. 

Acrescentou, respondendo à pergunta do relator, ter recebido ameaças de 
morte, por telefone, após ter comparecido perante a CP!, e que as informações 
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prestadas à revista, o foram de livre e espontânea vontade, não tendo havido coação ou 
promessa de recompensa. 

Sobre sua relação com a Sra. Ana Acioli, disse tê-la conhecido na época 
da campanha presidencial, quando foi contratado pela SER VEN Engenharia, para 
trabalhar como motorista junto ao comitê do candidato Fernando Collor de Mello. No 
início do Governo, em março de 90, foi contratadó pela Radiobrás, continuando a 
prestar serviços à secretária do Presidente, tais como: recolher valores, fazer depósitos 
em bancos, pagar contas de água e luz, levar dinheiro à Casa da Dinda, para pagamento 
dos empregados, ou ainda entregar dinheiro à Sra. Ana Acioli. As retiradas de dinheiro, 
nos Bancos Rural e BANCESA, eram feitas através de cheques nominais. O BMC só foi 
utilizado no período da campanha Suas atividades se limitavam a cuidar de assuntos 
particulares, nunca oficiais ou da repartição. 

O Sr. Enberto afirma ter ido com freqüência à Brasil Jet, a mando da 
secretária do Presidente da República, para pegar dinheiro e que tinha conhecimento 
ser a empresa de propriedade do Sr. Paulo César Farias. Declarou não ser capaz de 
informar a média semanal ou mensal de retiradas junto àquela empresa, de vez que, 
muitas vezes, os cheques ou dinheiro lhe eram entregues envelopados, mas recorda-se 
de uma vez ter retirado 50 (cinqüenta) milhões, em valores da época, e de tê-los 
entregue à Sra. Ana Acioli. 

. Quando ia aos bancos, afirmou o depoente, falava diretamente com o 
superintendente, não precisando, desta f~>Ima, passar pelo caixa como qualquer cliente 
comum. A comunicação prévia era feita por Ana Acioli que, por igual, se encarregava de 
solicitar provisão de fundos quando a quantia a ser retirada era de vulto. Os contatos nos 
bancos se davam sempre com as mesmas pessoas, acrescentando que, com esse dinheiro 
e o que buscava na Brasil-J et, com as Sras. Rose e Marta, fazia pagamentos diversos. 

O Sr. Enberto tinha conhecimento da amizade entre o Presidente e o Sr. 
Paulo César Farias, por saber ter sido este último uma das pessoas que l'bancou" a 
campanha do presidente afastado, tendo visto o Sr. Farias no Planalto, na sala da Sra. 
Ana Acioli, juntamente com o Capitão Dário. Do Sr. Gáudio Vieira declarou nunca ter 
recebido cheques, dinheiro, ou outros valores. 

Sobre o veículo utilizado para atender às necessidades da Sra. Ana Acioli -
placa SC-5555 - confirmou ser alugado junto à Locadora GM, despesa esta paga pela 
Brasil Jet, bem como ser o combustível financiado, mensalmente, pela AL Táxi Aéreo. O 
veículo em questão também servia ao Sr. P.c. Farias. 

Confirmou o depoente ~ntatos freqüentes com as secretárias Rose e 
Marta, na Brasil-let, bem como ter presenciado contatos telefônicos da Sra. Ana Acioli 
com Rose. Da mesma forma, confirmou os depósitos feitos regularmente em contas 
correntes das Sras. Celi Elizabeth Monteiro de Carvalho, Leda Collor, Rosane Collor, 
entre outras pessoas, com recursos entregues pela secretária do Presidente afastado. 

N ~ que concerne a transações com moeda estrangeira ( dólar), afirmou ter 
utilizado tal moeda para realizar pagamentos junto à Joalheria Nathan, no 
Parkshopping, recursos estes entregues ao Sr. Vajara, e em outra ocasião ver serem eles 
envelopados, na Brasil- J et, para serem entregues à Sra. Ana Acioli. Informou ainda o 
depoente ter sido afastado de suas funções em abril de 92, tendo sido substituído por 
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um colega de nome Sandro, que também havia trabalhado como motorista na campanha 
presidencial. 

Relativamente à aquisição do veículo Fiat Elba, destinado ao Presidente 
afastado, de placa F A-1208, ratificou as informações prestadas anteriormente à CPI 
sobre a entrega de um envelope fechado para pagamento do bem à concessionária FIA T 
em Taguatinga. Afirmou, ainda, ignorar como o repórter da revista Istoé obtivera as 
fotocópias de cheques, recibos e outros documentos a ele apresentados, por ocasião da 
entrevista, ressaltando serem verídicos. 

No que se refere a outras pçssoas que trabalharam na campanha, 
posteriormente contratadas pela RADIOBRAS para prestar serviços no Palácio do 
Planalto, respondeu a testemunha conhecer entre seis e dez pessoas nessas condições. 
Afirmou poder citar nomes, mas incompletos, entre os quais: Sandro, Rosa, Rita de 
Cássia, Fatima e Rosely. 

Informou o depoente que os reClbos de depósitos e de pagamentos das 
contas do Presidente afastado eram entregues à Sfl Madalena, contadora do Senhor 
Collor, lotada no 3° andar do Palácio do Planalto, cabendo a ela escriturar toda a 
documentação. 

3.1.2 - DEPOIMENTO DO SR. CLÁuDIO FRANCISCO VIEIRA 

De plano, informou a testemunha que ratificava os termos dos 
depoimentos prestados perante a CPI instituída para apurar irregularidades atnbuídas 
ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias, bem assim aqueles prestados na Policia Federal, 
relativos aos mesmos fatos, e o teor da carta de outubro de 1992 enviada aos patronos do 
denunciado, devidamente anexada ao processo. 

Indagado sobre o tipo de assessoria que prestou ao denunciado no Palácio 
do Planalto, laconicamente disse tratar-se de "profissional", sendo que, quando da 
qualificação pessoal, afirmou ser "advogado e procurador judicial do Estado de 
Alagoas". 

Relatou que, no final do ano de 1988, juntamente com o denunciado e os 
Srs. Paulo Octávio e Luiz Estevão, participou de reuniões para avaliar as dificuldades 
que teriam na projetada campanha eleitoral do primei.ro à Chefia do Estado. No plano 
financeiro, logo identificaram a necessidade de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de 
dólares norte-americanos), para fazer face às despesas iniciais, importância esta que, a 
juízo dos partícipes, poderia ser obtida no Uru~ em condições mais favoráveis do que 
no Brasil, não obstante estar o mútuo lá contrrudo indexado a moeda forte. 

Segue-se que, no mês de janeiro de 1989, recebeu, na sede do Governo do 
Estado de Alagoas. por intermédio de um portador cuja identidade desconhece, 
documento redigido em lín~ua inglesa, a qual não domina, consubstanciando mn pacto 
de abertura da linha de credito capaz de prover as despesas iniciais de campanha e a 
manutenção do candidato e de seus familiares. Quanto à pessoa que lhe teria explicado 
as precisas implicações do contrato, afirmou ter sido o então Governador de Alagoas, 
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amigo em quem deposita total confiança, a ponto mesmo de subscrever um texto cujo 
alcance ignora por seus próprios meios. 

Asseverou não ter sido o responsável pela negociação dos termos 
contratuais e muito menos pela redação do texto, não sabendo precisar de quem foi a 
iniciativa. Foi, entretanto, incisivo ao afirmar que o Sr. Valdo Hallack nenhuma 
interveniência teve, a não ser na fase de "auditoria legal", em 1992. 

De Ricardo F orcella, proprietário da mutuante Alfa Trading, se recorda 
em razão dos encontros sociais havidos em São Paulo, dando-se uma "empatia" entre os 
dois. Foi incapaz de precisar quem o teria apresentado ao empresário uruguaio, 
tampouco dispondo de qualquer documento comprobatório da titularidade da 
representação legal da financeira uruguaia. 

Indagado sobre a razão pela qual não constou do contrato o nome do 
verdadeiro mutuário - Fernando Collor de Mello - disse ser temerário assim J?,roceder 
porquanto durante a campanha, sobretudo nos debates, poderia isso 'ser até 
aproveitado de forma pouco ortodoxa". Não obstante esta justificativa, julga não ter sido 
IIprejudicado o princípIO da transparência". 

Alega ter recebido a nota promissória em favor~da Alfa Trading na cidade 
de Maceió, mais uma vez trazida por emissário de identidade desconhecida, tendo 
assinado o título, como devedor, juntamente com o avalista Fernando Collor. Logo a 
seguir, acompanhado do emissário cujo nome e paradeiro ignora, veio para Brasília, 
onde colheu as firmas dos avalistas Paulo Octávio e Luiz Estevão, entregando a cambial 
ao acompanhante anÔnimo, assim tornando-se devedor de quantia equivalente a até 
US$ 5,000,000.00 ( cinco milhões de dólares norte-americanos), fora os juros. 
Presumivelmente, este último iria ter com Ricardo Forcella, razão que o levou a dar uma 
"autorização com a recomendação de que os recursos fossem entregues ao Sr. Najun 
Turner". A importância então efetivamente retirada teria montado a US$ 3,750,000.00 
(três milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

Diz não ter qualquer responsabilidade e mesmo nada saber sobre os 
meios escolhidos pelo Sr. Forcella para fazer a entrega do numerário: "Se ia entregar em 
espécie ou via banco, era uma decisão dele". Os US$ 3,750,000.00 (três milhões e 
setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) chegaram portanto às mãos de 
Najun Turner de forma completamente alheia a seu conhecimento ou controle. 

Questionado sobre a exigência, pelo credor, da assinatura dos avalistas no 
contrato, para tornar certa a respectiva concordância com os seus termos, prontamente 
negou ter havido qualquer diligência neste sentido. Tampouco reclamou a Alfa Tranding 
a assinatura dos cônjuges dos avalistas, embora tenha recebido fichas cadastrais dando 
conta do estado civil destes. 

Em resposta à indagação sobre a possibilidade de eXIbir o contrato 
original à Comissão, disse que pretendia eXIbi-lo à própria CPI, deixando de assim 
f.:l~der em razão do comportamento de diversos parlamentares que inquinaram-no de 

o, resultando disto um inquérito onde está indiciado por falsidade ideológica. Assim 
sendo, reserva-se o direito de apresentá-lo somente à Justiça, no momento em que seus 
advogados julgarem conveniente. 
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Afirma o depoente não ter solicitado a intervenção profissional de 
causídicos para "que se manifestassem sobre a legalidade da operação no Uruguai", 
contratando escritório especializado para o que denominou "auditoria legal" e "algumas 
providências acessórias não fundamentais à licitude e à validade dos contratos", medidas 
estas adotadas "pararesguardar o contrato", somente em julho deste ano. 

Quanto aos motivos que o levaram a encomendar perícia grafotécnica no 
contrato, diz ter assim procedido para "comprovar o que estava dizendo". 

Indagado sobre a razão da diferença entre os termos do "Anexo Ali ao 
contrato, contendo as especificações da promissória a ser assinada, e o título 
efetivamente firmado, procurou evitar uma resposta direta, preferindo dizer: "ao que eu 
saIba, o contrato estabelece o foro de Maceió. Então, as eventuais questões jurídicas que 
ocorram ou que venham a ocorrer serão decididas em Maceió." Num segundo momento, 
alegou: "Não conheço a diferença .... a promissória é a mesma". 

Instado a explicar como recebeu US$ 3,750,000.00 (três milhões e 
setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos }.no Brasil, convertidos pelo câmbio 
negro, alegou que as "tradings" uruguaias têm um sistema singular de fazer conversão de 
moeda, correspondendo a "uma média do valor do dólar" ou seja "uma média que eles 
fazem". Quanto à fórmula que pretende adotar para saldar seu débito disse: "terá que 
ser pela taxa oficial ... tenho que comprar, no Banco Central, cinco milhões de dólares, 
ou três milhões e setecentos, o que foi usado." 

Sobre os recursos para resgatar o débito na época própria,. não houve 
~des preocupações no momento da assinatura do contrato, até porque, sendo o· 
denunciado pessoa de posses, "certamente tomará as providências no momento 
oportuno". 

Confirmou o depoente as reuniões havidas em Brasília com os Srs. Alcides 
Diniz, Arsênio VaI do Hallack, Fernando Jucá, Marcos Coimbra e Lafayete Coutinho 
com o propósito de avaliar a regularidade da operação, todos estando acordes quanto à 
sua legalidade. 

No particular do negócio realizado com Najun Tumer, justifica-o ~a 
seguinte forma: "era evidente que teríamos que ,;erocurar uma aplicação no Brasil que 
correspondesse mais ou menos à valoração do dolar, e se chegou à conclusão de que o 
ouro seria o melhor caminho, então daí, a aplicação em miro". 

o responsável pela aproximação entre o depoente e Najun Tumer foi o 
Sr. Paulo César Farias, que o apresentou como "sendo um dos maiores investidores no 
Brasil, na BMF, em ouro". Neste primeiro encontro, começaram a discutir o teor do 
contrato, seguindo-se uma nova reunião quando ficaram estabelecidas e definidas as 
cláusulas a serem observadas. O instrumento propriamente dito foi recebido em 
Maceió, tendo-o assinado na oportunidade em que veio a Brasília, para colher as 
assinaturas dos avalistas na nota promissória a ser entregue à mutuante pela Alfa 
Trading. O responsável pelo traslado do contrato foi o mesmo desconhecido que levou o 
título de crédito a Ricardo F orrelia. 

Diz ter fumado um contrato de compra e venda de 318 Kg de ouro, com 
pacto adjeto de depósito do metal, havendo a estipulação de um deságio de 12% sobre o 
valor de mercado, tendo em vista a necessidade de ser remunerado pelo uso que faria 
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Najun Tumer do ouro, ao longo da vigência do pacto. Assegura que lhe era facultado, a 
qualquer momento, solicitar o resgate, total ou parcial, do ouro. Garantias não houve, 
reais ou fidejussórias, por parte de Najun Turner, pois a apresentação feita pelo Sr. P.C. 
Farias era o suficiente. 

Como não teve qualquer controle sobre a forma de entrega do numerário 
pelo financista uruguaio ao Sr. Najun, diz estar havendo uma pendência, na atualidade, 
com este último, que alega ter recebido parte da importância em cheques, tendo 
demorado a compensá-los. Pelas suas contas, tem um saldo de 16 Kg (dezesseis quilos) 
de ouro, enquanto. que o depositário só reconhece dever 7 kg (sete quilos), tendo sido 
proposto um acordo na base de 9 kg (nove quilos), "para encerrar a questão". Quanto a 
este aspecto, ainda .não decidiu o que fazer, sendo necessário "discutir com as pessoas 
interessadas". O certo é que não deu procuração a Najun para, em seu nome, assinar 
recibo de entrega do numerário supostamente repassado por Ricardo Forcella. 

Com Fernando Collor, o verdadeiro tomador do empréstimo, não tem 
qualquer instrumento firmado, pois mantém com ele relação "de amizade grande e de 
grande confiança". 

Quanto ao destino das importâncias que, gradativamente, diz ter 
resgatado junto ao depositário do ouro, afirma tê-las gasto "na manutenção do 
candidato, de sua família, de sua residência". 

Assegura ter "anotações" relativas às épocas e importâncias resgatadas, 
mas só admite apresentá-las na Justiça por estar sendo processado por "falsidade 
ideológica". Procurou sempre "preservar tudo dentro de um SIgilO entre poucas pessoas", 
razão pela qual preferiu solicitar "ao Sr. Najun depositar nas contas de Ana Acioli ou 
outras contas por mim indicadas", mas nunca na do verdadeiro titular. Sustenta haver 
convencionado com o Sr. Najun a transferência para este dos Ônus e encargos fiscais 
relativos à operação, não sabendo se o I.O.F. foi recolhido. 

Sobre o mecanismo utilizado para comunicar-se com o Sr. Najun com 
relação às solicitações de resgate, era flpor escrito, em .$eral pela via postal". 
Ocasionalmente, utilizava os bons serviços do Sr. Paulo César Farias "que estava 
constantemente em Brasília, semanalmente, e me fazia a gentileza de levar as minhas 
solicitações" . 

Em relação ao Sr. Paulo César Farias, afirmou ter sido função sua, 
durante a campanha, arrecadar fundos para prover aos gastos do pleito eleitoral, 
inclusive a manutenção do candidato. Assim, freqüentemente; pedia a ele recursos, já 
que era o "detentor de certas doações que foram feitas à campanha". Não sabe dizer 
onde e de quem o Sr. P.C. Farias arrecadava dinheiro, nem muito menos que tipo de 
controle havia ou onde eram feitos os depósitos. O certo é que só se responsabiliza pelo 
que ingressou oficialmente no PRN e que, se alguma sobra houvesse, só o Sr. P. C. 
Farias pode esclarecer, inclusive quanto ao destino a ela dado, após a prestação de 
contas à Justiça Eleitoral. Ignora totalmente como e a quem prestava contas o 
empresário alagoano. O único dado que pode oferecer é que, durante a campanhá, 
recebia os recursos do Sr. P.C. Farias, através de crédito em conta corrente pessoal 
mantida no BMC, agência de Brasília. 

Não obstante continuar o Sr. P.C. Farias a deter importâncias "doadas ao 
candidato" e que eram creditadas à medida em que surgiam as necessidades, diz a 
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testemunha ter o Presidente eliminado "qualquer relação de amizade com o Sr. Paulo 
César Farias ... desde a época da questão da Petrobrás, Motta Veiga, por aí ..... " 

Perguntado sobre se teria sido o depoente o responsável pelo 
aconselhamento ao denunciado para manter suas aplicações financeiras em nome de 
terceiros, e abrir contas em nome da Sra. Ana Acioli para movimentar seus recursos, 
prontamente esclareceu: "Não, até desconheço, não entendi essa de ele manter contas 
em nome de terceiros". 

O SR. mAM SARAIVA - Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Com a palavra, pela ordem, o 

Senador !ram Saraiva. 
O SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, eu pediria desculpas ao nobre 

Senador e solicitei essa questão de ordem para que V. Er ouvisse os Srs. Senadores, que 
são juízes neste feito, e aos nobres patrocinadores da acusação e da defesa, para que 
apenas () Relator fizesse a leitura dos fundamentos da decisão, uma vez que os fatos são 
todos conhecidos e para que nós não tivéssemos o problema de esvaziamento da sessão, 
uma vez que notamos que vários Senadores estão se retirando do plenário, e pode 
acontecer de nós chegarmos no vazio. Então, eu sugeriria que V. Er consultasse a 
Comissão para que, caso ela concordasse, apenas os fundamentos da decisão fossem 
lidos. 

O SR. RONAN TITO - Peço a palavra para falar sobre a questão de 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Tem V. Er a palavra para falar 
sobre a questão de ordem. 

O SR. RONAN TITO - Eu sugiro que seja um pouco mais amplo, porque 
aqui é uma recapitulação das CPIs e das confirmações. Se notarmos, o cuidado, não só 
do Relator mas de todos os Srs. Senadores, sempre foi no sentido de perguntar se as 
pessoas confirmam ou não suas declarações na CPI. 

Então, minha sugestão - é uma emenda à sugestão feita pela questão de 
ordem do nobre Senador Iram Saraiva - é que nós iniciássemos no "IV. Alegações Finais 
dos Denunciantes", ouvíssemos as "Alegações Finais do Denunciado", porque eu acho 
que o Brasil já sabe todas essas partes de cor. Não é por nós, o Brasil já sabe. Está sendo 
feito de maneira exemplar. não só com uma clareza meridiana pelo Relator, mas 
também com uma excelente redação. Isso não vai cercear nem a defesa e nem a 
acusação em nenhum momento, porque isso não vai diminuir os prazos das alegações 
finais. 

Então, minha sugestão, pegando um adendo na questão de ordem do Sr. 
Senador !raro Saraiva, é que iniciássemos no "IV. Alegações Finais dos Denunciantes" e 
também ouvíssemos, a seguir, "Alegações Finais dos Denunciados", 'Da 
Responsabilidade do Regime Democrático'\ 'Da Responsabilidade Política do Direito 
Brasileiro", a "Distinção Conceitual entre o· Crime de Responsabilidade e o Crime 
Comum", "Fundamentos da Decisão" e 'Das Conclusões", porque, aí, nós enfeixaríamos 
toda a defesa e toda a acusação e mais as razões finais. 

Eu tenho uma razão a aditar a essas razões proferidas pelo Senador Iram 
Saraiva. É que para nós, que estamos aqui na segunda fileira, é difícil, muito difícil 
prestar a atenção, porque a imprensa tem razões muito maiores do que nós para trocar 
pontos de vista o tempo· todo, através de alto-falante, etc. E nós, mesmo tentando ficar 
com um olho na partitura e outro no maestro, não conseguimos. Está uma verdadeira 
babeI isso aqui. 

Eu submeteria a V.Exa. e também à defesa e à acusação para que se 
pronunciassem se procede a questão de ordem. Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - É uma questão de ordem, mas, 
acima de tudo, o Relator Antonio Mariz dirá a palavra final e decisiva, evidentemente, 
voltando à Comissão. 

O SR. IRAM SARAIVA - Qaro, Sr. Presidente. Inclusive, eu omite minha 
opinião em respeito à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - aaro, é no sentido de abreviar e 
conduzir os trabalhos. 

Entendo que o Senador Antonio Mariz deveria se pronunciar para que 
pudéssemos, depois, apreciar a questão de ordem., evidentemente, prevalencendo, em 
primeiro lugar, a palavra do Senador Antonio Mariz. Essas duas colocações feitas pelos 
Senadores Ronan Tito e Iram Saraiva têm, realmente, alguma pertinência, mas seria 
interessante ouvir o Senador Antonio Mariz, que é o Relator da matéria. 

O SR. IRAM SARAIVA - Inclusive, quero me penitenciar antes de o 
Relator falar, pois deveria ter lembrado, em primeira instância, do nobre Relator. 

O SR. RELATOR. (Antonio Mariz) - Em princípio, concordo com a 
sugestão do Senador Iram Saraiva com o adendo do Senador Ronan Tito, porque, de 
fato, parece-me relevante partir das alegações finais, pelo menos. Como o parecer está 
distribuído - penso que todos os membros da Comissão o têm à mão - concordo com a 
proposta, naturalmente, condicionado pela manifestação do plenário e dos Srs. 
Advogados. 

Devo acrescentar que não me custa, absolutamente, nenhum esforço 
excepcional fazer a leitura completa do documento. 

O SR. IRAM SARAIVA - E muito nos agradaria ouvir V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - Então, o Senador Antonio Mariz 

acolheu a sugestão do Senador Iram Saraiva, aditada pelo Senador Ronan Tito. 
A partir de agora, fará a leitura do seu relatório denp-o do que foi 

solicitado, desde que a Comissão esteja de acordo evidentemente. E uma decisão 
colegiada. 

Os advogados de defesa e os advogados do denunciante, por favor, se 
pronunciem. 

O SR. JOSÉ GUILHER.ME VU,J.EIA - Não temos objeção. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Bem, havendo comum acordo, o 

Relator Antonio Mariz prossegue com a palavra. 
O SR. RElATOR. (Antonio Mariz) - Concluirei, apenas, o resumo do 

depoimento que vinha lendo e passarei, em seguida, à página 47, item 4. 
Quanto ao carro posto à disposição da Sra. Ana Acioli e locado à G.M. 

Locarauto, confirma ter solicitado ao Sr. Bandeira, da Brasil-Jet, providências para a 
concretização do negócio. Também quanto ao veículo que servia aos filhos do 
denunciado no Rio de Janeiro, confirma haver intermediado o pedido junto ao Sr. P.C. 
Farias. Já em relação ao Fiat Elba adquirido para o Presidente, exime-se de qualquer 
responsabilidade no tocante ao cheque administrativo comprado por "fantasma", 
remetendo toda a responsabilidade para Najun Turner. 

Diz o depoente ter sido o único responsável pelo pagamento das obras na 
Casa da Dinda, embora não disponha das notas fiscais, ignorando qualquer participação 
do Sr. P.c. Farias no episódio. Segundo a sua "contabilidade", o dispêndio girou em 
torno de US$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil dólares norte-americanos). 

'Passo, então:. ao item 4 "Alegações Finais do Denunciantell
, à página 47. 

4. ALEGAÇOES FINAIS DOS DENUNCIANTES 
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Em setenta e nove laudas datilografadas, os denunciantes apresentam suas 
alegações finais, estabelecendo o rígido enquadramento por cririJe de responsabilidade 
do Presidente afastado. 

Inicialmente, historiam a chegada do denunciante à Suprema 
Magistratura do País e dizem da perplexidade com que a "sociedade brasileira passou a 
conviver com as excentricidades de um Presidente da República, eleito muito jovem, 
cheio de arrojo, assustador em suas eXIbições temerárias, náuticas, terrestres e aéreas". 

Adiante, referem-se aos primeiros murmúrios sobre o tráfico de influência 
à sombra da "Casa da Dinda" - residência particular do Presidente, logo "oficializada" -
com o envolvimento de pessoas diretamente ligadas ao denunciado, entre as quais os Srs. 
Paulo César Cavalcante Farias, Qáudio Vieira e Pedro Paulo Leoni Ramos. 

Dizem, então, do eSI>anto e revolta nacionais diante das revela~es 
contidas em entrevista do Sr. Pedro Collor de Mello, irmão do denunciado, de que, 'em 
conversas com o Sr. José Barbosa de Oliveira, o Governador Moacir Andrade e o Sr. 
Carlos Mendonça, em diversas ocasiões, o Sr. Paulo César Cavalcante Farias teria dito 
que mantinha uma sociedade informal com o Presidente da República, a quem 
transferia 70% dos lucros". .' 

Ressaltam as vãs tentativas do denunciado de prestar esclarecimentos à 
opinião pública, "dando sempre uma versão diferente" para os fatos. Versões que não 
resistiam à menor análise e robusteciam, a cada instante, a generalizada convicção de 
que "o Presidente mentia". . 

Depois de recapitularem a denúncia que ofereceram à Câmara dos 
Deputados contra o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, pela prática de crimes de 
responsabilidade definidos nos artigos 85, N e V, da Constituição da República, e nos 
artIgos SO, Vil, e 9<',vu, da Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950, e a instauração do 
processo, analisam as preliminares por ele argüidas em sua defesa. 

No que tange ao suposto "cerceamento da defesa", na fase que findou pela 
autorização concedida pela Câmara dos Deputados para o processo de impeachment, 
afirma que "a matéria está preclusa pela decisão do SUEremo Tnbunal Federal, que a 
deslindou, fixando os limites da defesa". Sublinham que I ninguém teve mais do que ele a 
oportunidade de se dirigir à Nação e de rebater as graves imputações feitas a seu 
governo e a si próprio, através de redes completas de rádio e televisão, além dos 
pronunciamentos de seus líderes e correligionários no Parlamento". E lembram que a 
Câmara dos Deputados, no processo político de impeachment, não mais funciona como 
órgão de instrução da causa, cabendo-lhe, apenas, admitir ou rejeitar a acusação, nos 
termos do art. 86 da Lei Maior. 

Pedem, em seguida, seja repelida a segunda preliminar, de inépcia da 
denúncia, afirmando tratar-se de "um velho chavão de litigantes" que não têm o que 
alegar. 

Procuram os denunciantes demonstrar que o denunciado sofisma, ao 
afirmar que a comprovação da prática de crime comum é pressuposto indisperisável de 
crime de responsabilidade. Comentam a alegação de que o crime definido no ar!. 9<',Vll, 
da Lei nO 1.079, de 1950, não se teria verificado no caso do presente processo, pois o 
recebimento de vantagens indevidas só configuraria uma conduta criminosa se 
demonstrado fosse ter havido o crime comum da corrupção passiva. 

Recordam haver a denúncia afirmado, com base na vasta prova colhida 
pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que o Presidente da República, sua 
mulher e membros mais próximos de sua família receberam, durante vários anos, 
vultosas quantias em dinheiro, provenientes de terceiros. Essas transferências de 
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recursos pecuniários, salientam, "atingiram montante várias vezes superior ao total dos 
estipêndios do cargo presidencial e não têm a menor ligação com rendas regularmente 
produzidas pelo patnmômo pessoal do Presidente da República, o qual, de resto, o 
reconhece a defesa". Insistem, em conseqüência, que, '1ogo, o Presidente afastado 
percebeu, longa e copiosamente, vantagens indevidas e isto constitui - no espírito e na 
letra - o crime de res]?onsabilidade definido no art. 9", Vil, da Lei n° 1.079". Trata-se, no 
entender dos denunCIantes, o crime previsto no referido art. 9", Vil, da Lei nO 1.079, do 
"desdobramento da :infração enunciada no art. 85, V, da Constituição Federal: é um caso 
típico de improbidade administrativa", conceituado na Lei nO 8.429, de 2 de junho de 
1992. "Não se trata de lei penal", insistem os denunciantes, "mas de diploma definidor de 
hipóteses de improbidade administrativa". E acrescentam: "Ofende violentamente o 
decoro público o Presidente que vive como se fora a concubina teúda e manteúda de um 
doador privado, e que não demonstra a menor consciência da indiwridade de seu 
comportamento" (os grifas são do original). 

Ao prosseguirem no exame dos ar~entos da defesa do denunciado, 
relembram os denunciantes os escândalos vindos a tona durante o Governo Collor, a 
começar peja demissão do' Sr. Luiz Octávio da Motta Veiga, da Presidência. da 
PETROBRAS, por negar-se a ceder à pressões do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
para a concessão de vultoso empréstimo à V ASP, contra os interesses da empresa 
estatal de petróleo. E acrescentam: "Esse episódio retrata duas coisas: o prestígio de 
P.c. Farias junto ao denunciado e a cumplicidade deste ao punir o funcionário probo 
que defendia o interesse de uma empresa estatal. Já aí o denunciado estava procedendo 
de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo." 

No tocante à chamada "Operação Uruguai" - que justificaria a origem do 
grande volume de dinheiro gasto na manutenção do Presidente afastado - dizem os 
denunciantes que "a simples revelação de que teria havido [essa "opera~0'1 "0 já seria 
motivo suficiente para alijá-lo" da Chefia do Governo. "Contado, ninguem acreditaria", 
enfatizam os denunciantes, "que um cidadão, investido nas altas responsabilidades da 
chefia do governo de um pais, ..... viesse a público para confessar que se envolvera numa 
operação clandestina de empréstimo de cinco milhões de dólares, no submundo dos 
negócios de outra terra e trouxera· o produto dessa escusa transação, já convertido em 
moeda nacional, para financiar uma campanha eleitoral em que iria disputar o cargo de 
primeiro magistrado da Nação. .... O denunciado confessou "0 não ter qualquer 
escrúpulo pessoal diante das leis e da ética. Violou conscientemente oito textos do 
Código Eleitoral, dez artigos da legislação tnbutária, duas disposições da Lei de 
Registros Públicos. Montou a Constituição, infringiu leis penais comuns e a que define 
crimes de responsabilidade. Desrespeitou princípios ético-funcionais e atentou contra a 
moralidade administrativa. i! 

À falta de documentos que a comprovem, duvidam os denunciantes, de 
qualquer forma, da real existência do alegado empréstimo no Uruguai. Duvidam, 
também, da suposta compra de mais de trezentos qúilos de ouro, por um "doleirotl

, em 
nome do denunciado, que era vendido pouco a pouco, para alimentar as contas deste. 

Os denunciantes analisam o laudo "feito clandeStinamenteJsobre o 
contrato, que supostamente comprovaria ter sido real a chamada liOperação ruguai"] , 
sem fiscalização de ninguém, ao sabor das conveniências de Gáudio Vieira e de seus 
comparsas". Para tanto, juntam parecer de auditoria de ex-diretor do Instituto Nacional 
de Criminalistica, i\ntomo Carlos Villanova, que também é professor de CriminaJística e 
Documentoscopia da Academia Nacional de Polícia, membro fundador da Associação 
Brasileira de CriminaJística e membro da Intemational Association of Forensic Science, 
entre outros títulos. O estudo de Villanova assinala que o laudo oferecido pela defesa 
"não apresenta quaisquer elementos que possam comprovar, em definitivo, que a data 
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neles e~ada - 16 de janeiro de 1~9 - seja aquela em que, realmente, teriam sido 
confeccIOnadas as refendas peças". E ISto porque, o laudo apresentado pelo Sr. Oáudio 
Vieira não lançou mão "do único processo que poderia estabelecer tecnicamente a 
cronologia da documentação relativa à Operação Uruguai" - máxime tendo em conta as 
suspeitas levantadas, de que teria ela sido montada entre os dois primeiros depoimentos 
prestados por Oáudio Francisco Vieira à CPI, ou seja, entre 10 de junho e 27 de julho 
do 'corrente ano - que seria o exame para a datagem das tintas utilizadas nos 
lançamentos manuscritos e assinaturas da documentação respectiva"~ 

Depois de se referirem às despesas feitas pelo denunciado, na reforma 
dos jardins da "Casa da Dinda", 'Jardins faraônicos ... cachoeiras iguaçuanas", aos gastos 
com "o luxo oriental de suas alfáias, suas piscinas nababescas, suas salas de banho de 
azulejos riquíssimos, sua sauna no rigor técnico da modernidade, sua copa e sua cozinha 
com poucos rivais nas mansões da cidade", dizem os denunciantes: " Mais uma vez era 
preciso um discurso contra a realidade, era preciso enganar o povo. A maneira adotada 
foi a de obter laudos de avaliação para mostrar exageros nos gastos apurados na CPI e 
pela Polícia. Urgia reduzir esses números, mesmo por<;{ue, se verdadeiros, não 
permitiam a conta de chegar para dizer que os recursos da I Operação Uruguai" e das 
sobras da campanha eleitoral cobriam as despesas fabulosas ~o denunciado. As 
avaliações são um desvio da questão. O que resta saber é se as despesas foram feitas." 

. Antes de concluírem, dizem os denunciantes: "O que se provou é que o 
denunciado dispendeu soma elevadíssima na reforma da casa. Os números da CPI são 
até inferiores a realidade. Na análise que agora fizemos do problema chegamos à 
desconfiança de que os gastos fazem até suspeitar de làvagem de dinheiro. Outra 
suspeita, esta bem fundada, é a de que seus próprios parceiros e comparsas, os espoletas 
de P.c. Farias, haj~ tirado vantagens desses pagamentos." 

5. ALEGAÇÕES FINAIS DO DENUNCIADO 

As alegações finais apresentadas pelo denunciado abordam, como 
questões preliminares, o cerceamento de defesa, a mudança de imputação e a 
incompatIbilidade e suspeição de Senadores. . 

O ~rce~ento de defesa consistiria, em primeiro lugar, na falta de oitiva, 
antes das alegaçoes finaIS, da testemunha MARCILIO MARQUES MOREIRA, o que 
teria representado violação da garantia constitucional insculpida no art~ 5°, LV, da Lei 
Maior; depois, na juntada de documentos às vésperas da abertura do prazo para 
alegações finais, o que teria impedido o devido exame daqueles; finalmente, aponta 
como "o mais grave cerceamento" o calendário estabelecido pela Comissão Especial 
para a instrução do processo. 

No que diz respeito' à mudança da imputação, alega a defesa do 
denunciado que lhe foram atnbuídos, na peça vestlbular do processo, os crimes de 
responsabilidade previstos nos arts. SO, 7 e 90, 7, da Lei nO 1.079, de 1950, e que, após 
encerrada a instrução, os acusadores passaram a embasar o impeachment não mais na 
omissão do denuneiado ao permitir depósitos em sua conta e em beneficio de seus 
familiares por meio de correntistas fantasmas, o que consistiria sonegação fiscal e 
falsidade documental, ou no fato dos recursos depOSItados serem frutos de exploração 
de prestígio e desrespeito das Leis 8.112/90 e 8.027/90, ou no recebimento dé vantagens 
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indevidas, resultantes do mencionado tráfico de influência, mas, sim, nas supostas 
irregularidades da "Operação Uruguai" e na utilização de recursos de campanha 
eleitoral. 

Tal fato constituiria mutação de hbelo, condenada pela doutrina, além de 
responsabilizar o Presidente da República por atos estranhos ao exercício de suas 
funções, o que é vedado pelo disposto no art. 86, § 4°, da Constituição. 

Quanto à preliminar de incompanbilidade e suspeição levantada, alega a 
Defesa do denunciado, em suma, que os 21 senadores que integraram a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito que apurou as atividades do Sr. PAULO CÉSAR 
CA V ALCAN1E DE FARIAS, como ntulares ou suplentes, estariam impedidos de 
participar do julgamento, por quebra do princípio do devido processo legal, que 
pressupõe a imparcialidade do juiz; outros senadores seriam suspeitos, seja por 
anteciparem seu julgamento, seja por terem interesse no deslinde do processo (caso dos 
suplentes dos senadores ora ocupantes dos cargos de Ministro . de Estado), seja, 
finalmente, por serem inimigos notarias do denunciado. . 

Como razões de mérito, a Defesa do denunciado aduz, vestibularmente, 
que o Senado, ao processar e julgar o Presidente da República, funciona como órgão 
judi~iário, consoante a doutrina na~onal e estrangeira que cita e o teor do próprio 
RegImento Interno da Casa; depoIS que os acusadores deturparam o enunCIado da 
Defesa, à mesma atnbuindo tese "de que a prática de crime comum é pressuposto 
indispensável do impeacbment do Presidente da República" - tese que considera 
abstrusa; que o entendimento sustentado pela Defesa é que o sistema constitucional 
brasileiro somente admite o impeaclqnent quando estiver configurada a prática concreta 
de um crime de responsabilidade; que poderá se consubstanciar no cometimento de um 
crime comum, no exercício das funções presidenciais; que a Lei nO 1.079 é vaga e 
imprecisa, não esclarecendo qual tipo de procedimento deva ser considerado 
incompatível com a dignidade, o decoro e a homa do cargo; que a responsabilidade do 
Presidente da República, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comum, se 
limita aos atos praticados no exercício de suas funções. 

Depois de fazer considerações sobre cases do Direito Americano, 
pertinentes ao tema, em contraposição às apreciações dos acusadores, a Defesa reitera 
seu posicionamento de que, no sistema jurídico brasileiro, os crimes de responsabilidade 
são figuras delituais penais. 

Passando ao exame do elenco probatório, assevera a Defesa, em suas 
alegações finais, que nenhuma testemunha apresentou um único elemento que 
permitisse concluir que os depósitos e pagamentos, questionados pelos acusadores, 
tenham sido fruto do tráfico de influência desenvolvido pelo Sr. PAULO CÉSAR 
FARIAS e que a simples existência dos referidos depósitos e pagamentos não pode 
servir de arrimo para a conclusão incriminadora, eis que os recursos tiveram ori~em nas 
contnbuições para a campanha e nos frutos da denominada "Operação Uruguai.' 

Adentra-se, em seguida, a Defesa do denunciado na apreci~ção da 
"Operação. Uruguai", em seus aspectos jurídicos e fáticos, concluindo que aquela 
operação financeira efetivamente existiu, concretizando-se em 1989, não constituindo 
qualquer violação à lei que possa justificar a decretação de impeachment de um 
presidente da RepúblilCa. . 
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Nega, ainda,. a Defesa tenham ocorrido quaisquer dos ilícitos fiscais 
imputados ao denunciado, assim como os ilícitos eleitorais referidos como tendo sido 
praticados, que, de resto, não dizem respeito a atos pertinentes às funções de Presidente 
da República. 

Quanto à imputação do crime de corrupção, por recebimento de 
vantagem indevida, resultante do tráfico de influência irrogado ao Sr. PAULO CÉSAR 
FARIAS, assevera a Defesa que tal não houve, não tendo o denunciado jamais 
recomendado a qualquer servidor que atendesse a solicita~ões formuladas pelo antigo 
coordenador financeiro da campanha, nem tomado conhecunento das atividades que o 
empresário vinha desenvolvendo; observa, ainda, que a prova testemunhal produzida, 
com destaque para os depoimentos dos Srs. PEDRO COLLOR DE MELLO e NAJUN 
TURNER, não corrobora tenha. ocorrido qualquer recebimento de vantagem indevida 
pelo denunciado. 

Conclui a Defesa suas elegaçães finais observando que, em julgamento 
imparcial ~ justo, toma-se incabível a destituição do Sr. FERNANDO COLLOR DE 
MELLO da Presidência da República, e isto porque: lia) o único ato funcional que 
configuraria falta de decoro seria o recebimento de vantagens indevidas, resultante do 
tráfico de influência desenvolvido por Paulo César Farias: Esse ato, entretanto, não ficou 
provado, mesmo porque não existiu, ainda que p'0ssa ter ficado evidente que Paulo 
César tenha usado o nome do Presidente da Republica, como é elementar no crime de 
exploração de prestígio; b) os demais atos - utilização de recursos doados durante a 
campanha e a tomada de empréstimos no Uruguai, com posterior aplicação em ativos 
financeiros - a par de não configurarem crime de responsabilidade ou comuns, são 
estranhos ao exercício funcional." 

Juntou a Defesa às referidas alegações finais numerosos exemplares de 
jornais, da imprensa brasileira e uruguaia, publicações técnicas, sinopse da Secretaria de 
Comunicação Social pertinente às atividades do Senado Federal e uD}a análise do laudo 
técnico elaborado pelos engenheiros PAULO RUBENS DE ARAUJO OLIVEIRA e 
CARLOS ALBERTO RIBEIRO CACAES, subscrito pelo Engenheiro MTTONIO 
LOURIVAL RAMOS DIAS. 

6. DA RESPONSABllIDADE NO REGIME DEMOCRÁTICO 

A Constituição de 1988, na esteira da melhor tradição democrática, 
solenemente proclama como princípio fundamental da organização sócio-política do 
País o ''Estado de Direito Democrático". Especifica, ainda, assentar-se a ordem jurídica 
e o poder que dela emana nos seguintes valores básicos: soberania, cidadania, dignidade 
da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e pluralismo político 
(art. 10 e incisos CF). 

O SR.. IRAM SARAIVA - V.Er poderia passar apagina 73 do relatório. 
O.SR.. RELATOR (Antonio Mariz) - V.&a poderia esclarecer? 
O SR.. IRAM SARAIVA - V.Er já havia acolhido o nosso pedido, então 

V.&a já poderia ir à pagina 73. 
O SR. RELATOR (Antonio-Mariz) - Se for isso que a Comissão entender, 

consulto o Sr. Presidente a respeito. 
O SR.. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O entendimento, confesso, ficou a 

critério do Relator e ficou decidido ... 
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o SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, o que pude observar, 
logicamente ressalvando se não consegui interpretar vem, é que agora o nobre Relator 
deveria ir aos fundamentos da decisão, uma vez que as alegações tanto da acusação 
quanto da defesa já foram lidos por V.Er. 

SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Se não houver objeção da Comissão; 
ao contrário, se houver aquiescência, como todos dispõem do texto em sua integridade, 
passarei aos fundamentos da decisão, à página 73. 

O SR. IRAM SARAIVA - Então, sériam os fundamentos da decisão. 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Concordo com o encaminhamento, 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Havendo aquiescência do nobre 

Relator, prossegue com a palavra o Senador Antonio Mariz. _ 
O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - 9. FUNDAMENTOS DA DECISAO 

Tendo em vista o teor das alegações produzidas na peça de defesa, faz-se 
necessário, antes de tudo, examinar as argüições preliminares de cerceamento de defesa 
e de inépcia da denúncia. 

Quanto à primeira, reporta-se ela a fato ocorrido no âmbito da Câmara· 
dos Deputados, quando da tramitação do procedimento autorizativo para a instauração 
do presente processo. A singela circunstância de versar sobre matéria preclusa, e 
ocorrida em outra sede, seria o suficiente para tomar desnecessária qualquer apreciação 
a respeito. Entretanto, tendo em vista vir o denunciado se apresentando como vítima de 
uma violação de garantia constitucional, convém tecer algumas considerações sobre a 
temática, reiteradamente, trazida à baila. 

Cumpre, em primeiro lugar, recordar que o Presidente da República, 
irresignado com o tratamento que The foi dispensado na outra Casa do Congresso 
Nacional, recorreu à Alta Corte invocando diversas razões que, a seu ver, estariam a 
justificar a decretação da nulidade do despacho, proferido pelo Deputado Ibsen 
Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados, dando curso à matéria. Todos os 
fundamentos da demanda, então ajuizada, foram rechaçados por expressiva maioria de 
votos, logrando o autor, apenas, ver ampliado de cinco para dez sessões o prazo 
concedido para a apresentação de defesa. Por outro lado, a assertiva segundo a qual o 
ora denunciado poderia ter impedido na autorização para este processo", se tivesse tido 
acesso à prova nsobre a qual está edificadaV!, a acusação toma-se completamente 
desprovida de sentido quando se constata que, no mérito, os fatos em que se bas~ia a 
demanda são incontroversos. A divergência entre as partes, como se -verá mais adiante, 
pr~nde-se, sobretudo, ao conceito que cada qual faz do que seja moralmente lícito e 
juridicamente viável. A questão é, pois, eminentemente de direito. Ademais, constata-se 
que a inicial indicou como prova os fatos apurados no curso da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito, ampla e exaustivamente expostos no respectivo relatório final. A 
documentação em que este se baseou sempre esteve à disposição de qualquer 
interessado, tanto assim que, os autores do presente l'rocesso, a ela tiveram acesso para 
elaborar a peça inicial. Registre-se, ainda neste particular, que, ao longo dos trabalhos 
da CP~ tiveram os representantes do então governo amplo e irrestrito conhecimento de 
todas as peças probatórias, preferindo, ao final dos trabalhos, concluir pela apresentação 
de voto em separado, sustentando, basicamente, as mesmas razões que hoje fazem parte 
da defesa no curso da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ampla e 
eEaustivamente expostos no respectivo relatório final. A documentação em que este se 
baseou §empre esteve à disposição de qualquer interessado, tanto assim que os autores 
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do presente processo a ela tiveram acesso para elaborar a peça inicial. Registre-se, ainda 
neste particular, que, ao longo dos trabalhos da CPI, tiveram os representantes do então 
governo amplo e irrestrito conhecimento de todas as peças probatórias, preferindo, ao 
final dos trabalhos, concluir pela apresentação de voto em separado, sustentando, 
basicamente, as mesmas razões que hoje fazem pane da defesa. Considere-se, também, 
ainda que o amplo noticiário e a irrestrita divulgação que os meios de comunicação de 
massa deram a respeito das apurações em curso não permitem supor que qualquer 
pessoa medianamente informada estivesse alheia aos acontecimentos, muito menos o 
Presidente da República que, na dupla qualidade de Chefe de Estado e pane 
diretamente interessada, dispunha, melhor do que ninguém, dos mais amplos meios de 
acesso a todos os dados. A gravidade dos fatos apontados, aliada à circunstância de 
dizerem eles respeito a assuntos da estrita economia ~rocessual do denunciado, 
desautorizam a inverossímil versão de ter ele admitido estar 'diante de uma conspira~o 
de interesses políticos", cuja finalidade seria "arrancá-lo da Presidência da República. '0 
processo investigatório deu-se de forma lisa, transparente, legal e ostensiva, tanto assim 
que, por quatro vezes, usou o Chefe do Estado da prerrogativa de convocar rede 
nacional de rádio e televisão para tentar explicar as graves imputações que lhe eram 
feitas, apresentando, a cada vez, uma versão nova para justificar-se perante a Nação. 
Chegou mesmo a ajuizar processo crime, no foro de São Paulo, contra o seu irmão, 
Pedro Collor de Mello, responsável pelas primeiras declarações havidas por injuriosas, 
sendo o feito julgado improcedente na primeira instância. 

Por todo o ocorrido ao longo dos últimos meses, não é dado ao Presidente 
afastado mostrar-se surpreso e dizer-se estarrecido com as revelações. O certo é que ele 
sabia, ou devia saber, como qualquer pessoa, de onde provinham os recursos para pagar 
as suas despesas pessoais. Se tivesse justificativa idônea e a apresentasse à Nação, no 
devido tempo, teria logrado sustar, não a "autorização" concedida pela Câmara dos 
Deputados, mas sim as conclusões no mérito, que se impuseram, a cabo dos 
procedimentos investigatórios, parlamentar e policial. 

Quanto à suposta inépcia da denúncia, por não vislumbrar o denunciado, 
nos respectivos termos, qualquer descrição de conduta típica capaz de enquadrá-lo em 
crime de responsabilidade, é absolutamente imprópria a afirmação. Com efeito, a peça 
exordial, de forma clara, precisa e insofismável, acusa o Presidente da República de 
haver recebido, ao longo do exercício do mandato e desde março de 1990, vultosas 
quantias em dinheiro, além de favores, in natura, todos destinados a prover necessidades 
pessoais e familiares e provenientes de numa organização delituosa de exploração de 
prestígio e tráfico de influência" controlada pelo ex-tesoureiro "oficioso" da sua 
campanha eleitoral. 

A agravar as imputações está o fato de terem sido as transferências de 
numerário realizadas de forma sub-reptícia, por intermédio de correntistas fictícios, e 
depositadas em nome da sua secretária particular, que, para este fim, usava nome 
abreviado para melhor resguardar a "discrição das operações". São ainda apontados 
fatos concretos, indicativos da ocorrência da -intermediação ilícita em negócios públicos, 
violação de inúmeras leis administrativas e tnbutárias, e, por fim, a infringência de 
dispositivos penais. 

A denúncia é específica em apontar como violados os arts. SO, 7, e 9<', 7, da 
Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950. São, pois, imputados ao Presidente afastado os 
seguifites crimes de responsabilidade: 

"Art. SO - São crimes contra a segurança interna do País: 

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal 
de ordem pública; 
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Art. ~ - São crimes contra a probidade na administração: 

7 - proceder de modo incompatíVel com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo". 

É curioso que, em face de tamanho caudal de acusações, devidamente 
acompanhadas de provas idôneas, não consiga o denunciado sequer vislumbrar a 
existência de um veemente indício de conduta altamente imoral, indecorosa e 
incompatível com a elevada função para a qual foi eleito, além de configurar, em tese, a 
violação de inúmeras normas legais cogentes por cuja incolumidade e observância 
deveria o Presidente velar, acima de tudo e de todos, na qualidade de Chefe do Poder 
Executivo. 

Ao contrário do que sustenta a defesa, a peça acusatória encerra uma 
exposição precisa, minudente e objetiva de conduta reprovada pelo ordenamento tutelar 
dos crimes de responsabilidade, devidamente articulada e circunstanciada, com a 
indicação de farta prova documental, testemunhal e pericial a sustentar a existência 
fática dos eventos. E tanto é verdade que a inicial preenche todos os requisitos legais, 
materiais e formais exigíveis na espécie, que foi possível à defesa produZir extensa e 
complexa peça contestatória respondendo e, sobretudo, procurando explicar e justificar 
a licitude do comportamento adotado. 

Por tais razões, não merece acolhida nem pode prosperar a indigitada 
alegação de inépcia da denúncia. 

Nas alegações finais, acrescenta o denunciado três outras ordens de razões 
que estariam a macular o processo. Principalmente teria havido cerceamento de defesa 
em virtude do "angusto calendário estabelecido pela Comissão Especial para cumprir a 
instrução do processo." A alegação não procede. As testemunhas foram ouvidas segundo 
as prescrições legais aplicáveis à especie; dos documentos tiveram vistas as partes; 
nenhuma preterição da forma houve nem prejuízo resultou para a defesa. Estaria a 
Comissão protraindo indevidamente o custo processual se viesse a alongar os prazos sem 
motivo plausível e em violação às regras adredemente comunicadas à defesa pela 
Presidência do processo. Quanto ao laudo pericial sobre as obras realizadas na ItCasa da 
Dinda'\ apreciou-o devidamente a Comissão. Verificou-se, entretanto, que o mérito da 
demanda não versa sobre o valor de mercado do imóvel e sim sobre o que foi 
efetivamente gasto nas obras, sendo por isso desnecessário. Informa, outrossim, o 
denunciado que lia Brazil's Garden não emitiu faturas correspondentes às obras 
realizadas na Casa da Dinda". Por tais razões, a reclamada reiteração da perícia escapa a 
objeto da lide, não tendo a Comissão razões específicas para determiná-la de oficio já 
que o assunto foi remetido pela própria defesa ao prudente arbítrio do órgão. 

Em segundo lugar, argüi-se a ocorrência de uma suposta "mudança de 
imputação" nas alegações finais da acusação. O detido exame do petitório revela o 
contrário. Limitaram-se os autores a refutar o teor da defesa, mantendo íntegras as 
fundamentações inicialmente deduzida. 

Finalmente, quanto às incompanbilidades e suspeições levantadas, sobre 
já terem sido objeto de decisão pela Presidência do processo, cumpre registrar não 
estarem amparadas nas expressas disposições contidas no art. 36 da Lei nO 1.079/50, 
diploma especial derrogatório de todas as normas comuns invocadas. 

O núcleo da ação delituosa que, no presente processo, é imputado ao 
Presidente da República diz respeito ao recebimento de vantagens de toda ordem, 
materiais e pecuniárias, sem causa certa e definida. Este cerne- fático, segundo a 
acusação, configura o proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo. Além disso, ele ensejou, por parte do denunciado, de forma expressa 
ou tácita, a violação de normas de ordem pública. A defesa, por seu turno, procura 
demonstrar a improcedência da acusação alegando a proveniência lícita e regular de 
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todos OS recursos despendidos ou havidos, quando no exercicio da suprema magistratura 
do país. É, portanto, nos estritos limites da lide assim posta que deve ser examinada e 
julgada a procedência ou improcedência da denúncia. 

A prova colhida ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito, no curso· do presente processo e, finalmente, no inquérito policial 
instaurado sobre os mesmos fatos revelam, de fQrma inequívoca, que o Chefe de Estado 
percebeu, de forma contiriuada e ininterrupta, c;1esde março de 1990, vultosas quantias 
em dinheiro, em montantes incompatíveis com os ganhos declarados ou ostensivamente 
havidos, além de ser beneficiário, direto ou indireto, de favores de considerável 
~ressão econÔmica que lhe foram prestados pelo Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 
Aliás, a mera leitura da contestação indica estarmos diante de fatos substancialmente 
incontroversos. Com efeito, reconhece o denunciado, com algumas objeções quanto aos 
montantes apurados, haver recebido, durante o período em que exerceu o mandato 
presidencial, valores absolutamente incompatíveis com os ganhos declarados. Impõe-se, 
portanto, nesta fase do processo, analisar- os dados para emitir um juízo de valor não só 
sobre a licitude e legalidade dos acréscimos patrimoniais, mas também sobre os valores 
recebidos. 

Diz o Presidente afastado, na sua defesa, que desde 1979 é a sua secretária 
particular - Sf! Ana Acioli - a pessoa responsável pelo ''pagamento das despesas pessoais 
do seu patrão", situação esta que se vem protraindo ao longo dos anos, inclusive durante 
o exercici~ efetivo no Executivo. ~lica que com o lan~~nto da. sua candidatura em 
1989, tendo ficado o Sr. Paulo César Cavalcante Fanas mcumbldo da captação de 
recursos e da emissão de cheques ou ordens de pagamento", passou este último a suprir 
a conta corrente bancária da D. Ana Acioli, aberta especificamente para "atender às 
despesas pessoais do Defendente". Posteriormente, durante a fase de transição, e 
mesmo ao longo dos "primeiros meses de governo", continuou o denunciado a valer-se 
do mesID;o expediente para atender ao pagamento dos seus gastos pessoais. Alega, 
ainda, que os recursos "advindos das contrIbuições de campanha" somados àqueles 
outros provenientes "das aplicações financeiras ll

, feitas com o produto de um 
empréstuno que diz ter contraído no Uruguai, lIascenderam a menos de quatro milhões 
de dólares", importância que julga suprir o montante global dos dispêndios· ocorridos. 
Por derradeiro, reconhece que, lidas entradas e saídas de numerário, era o Defendente, 
dentro da rotina, cientificado por sua secretária particular", não lhe causando estranheza 
os montantes "porque compatíveis com os valores arrecadados na campanha e os 
correspondentes às aplicações financeiras", estas últimas decorrentes da aplicação do 
dito empréstimo uruguaio. . 

O que há de curioso e singular na defesa apresentada é o fato de eximir-se 
a parte do ônus de declinar os montantes específicos que teriam sido creditados a seu 
favor, bem como as respectivas épocas e autores dos âepósitos.' Procura sempre ficar no 
campo das generalidades, evitando, assim, enfrentar a realidade dos números e, 
sobretudo, das identidades dos deposit8ni~eso 

Dizendo-se o denunôado: da eJristênda de 
eventuais sobras de campanha, quer das aplicações financeiras dos valores recebidos 
pelo empréstimo junto à tradding uruguaia", estima assim estar comprovado jamais ter
se locupletado com vantagenS indevidas. Omite, entretanto, de forma intencional, os 
dados relativos às épocas de transferência de numerário, belfl assim ao quantum que 
teria restado das arrecadações, decorrente dos périplos eleitorais do Sr. Paulo César 
Farias. Tem por "evidente" e, portanto, fora de qualquer, questionamento, que "os. 
recursos movimentados através de depósitos realizados por empresas do Or. Paulo 
César (EPC -Empreendimentos Ltda. e Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda.) tiveram como 
fontes as denominadas "sobras de campanha". Mais adiante, já agora demonstrando 
rugt].T:!" ';""'M~··"--~ ~ ~~~C~~~,.~:. n';--cc ., I1r::çallidade dos nÚJ;n::,~'osil relarrwos aos 

'.-
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depósitos efetuados a seu favor pelo empresário alagoano, diz ser li ••• muito mais 
plausível que estes recursos oriundos da EPC tenham outra origem, inclusive as sobras 
de campanha". 

Quanto ao resgate das "aplicações financeiras" que diz ter feito, não há a 
menor referência, seja no tocante aos valores, seja no pertinente a datas. Infere-se, na 
versão apresentada pela defesa, que tudo ocorria ao sabor das necessidades do 
momento, aparecendo o numerário creditado em conta tão logo fosse solicitado, tudo 
passando por um misterioso processo de correntistas fictícios, cuja existência alega 
Jamais ter tido conhecimento e que atnbui à "promiscuidade que se estabeleceu" entre o 
Sr. Paulo César e Najun Tumer, este último responsável pelos investimentos financeiros 
alegadamente feitos. 

Sustenta-se, assim, a defesa no complexo emaranhado de alegações, 
desprovida de qualquer amparo documental idÔneo, pretendendo fazer crer que tudo se 
passou à revelia ou sem o conhecimento do denunciado. 

Em contrapartida, a prova em que se baseia a acusação desce àS minúcias 
da • evolução dos depósitos feitos a favor de Ana Acioli nas contas bancárias 
comessadamente abertas e mantidas por ordem e a favor do seu superior hierárquico. 
No âmbito da CP!, o levantamento realizado e que não chegou a incluir toda a 
documentação recebida das instituições financeiras apurou terem os personagens 
fictícios Flávio Maurício Ramos, Manoel Dantas Araújo, José Carlos Bonfim e Jurandir 
Castro Menezes realizado depósitos em montante superior a US$ 678,000.00 (seiscentos 
e setenta e oito mil dólares norte-americanos). Os créditos de responsabilidade da EPC 
de Paulo César Farias atingem cerca de ÚS$ 30,000.00 (trinta mil dólares norte
americanos); o operador "informal" de moedas estrangeiras, hoje desaparecido, Jorge 
Luiz Conceição, foi responsável .por US$ 19,000.00 (dezenove mil dólares norte
americanos); finalmente, há créditos de origem indefinida da ordem de US$ 1,643~OOO.00 
(hum milhão, seiscentos e quarenta e três mil dólares norte-americanos), tudo somando 
mais de US$ 2,370,000.00 (dois milhões, trezentos e setenta mil dólares· norte
americanos). Os anexos que acompanham e integram o presente relatório explicitam o 
trânsito do numerário, bem assim a respectiva iteratividade ao longo do exercício da 
função pública. O laudo de exame contábil, elaborado pelo· Instituto Nacional de 
Criminalística e constante das fls. 855 e seguintes do 5° volume do Inquérito Policial nO 
191~ revela que os correntistas fantasmas Carlos Alberto da Nóbrega, Flávio Mauricio 
Ramos, José Carlos Bonfim, Jurandir de Castro Menezes, Manoel Dantas Araújo, além 
da EPC, Jorge Luis Conceição e do próprio Paulo CésarlFarias foram responsáveis por 
créditos em montante superior a US$ 1,800,000.00 (hum milhão e oitocentos mil dólares 
norte-americanos), isto apenas no período compreendido entre 8/12/91 a 16/03/92, salvo 
um único depósito feito no mês de junho de 1990. 

Identificou outrossim a CPI que, além dos familiares Rosane Collor de 
Mello (CÔnjuge), Celi Elisabeth Monteiro de Carvalho (ex-CÔnjuge) e Leda Collor de 
Mello (mãe), {oram beneficiários dos cheques de Ana Acioli, a partir das contas já 
referidas, as seguintes pessoas vinculadas ao Presidente afastado por vínculo funcional 
ou empregatício: Maria Isabel Teixeira, na qualidade de secretária da primeira-dama; 
Dário César- Cavalcanti, na qualidade de assessor especial, e Berto José Mendes, na 
qualidade de mordomo da "Casa da Dinda". Estas mesmas pessoas também receberam, 
diretamente, por conta de despesas do denunciado, vultosas importânciaS, seja das 
empresas de Paulo' César Farias (Brasil Jet e EPC), seja dos correntistas fictícios antes 
nominados. A documentação compulsada pela investigação p'arlamentar revelou que 
tais transferências de numerário superaramUS$ 1,800,000.00 (hum milhão e oitocentos 
mil dólares norte-americanos). São elucidativos os depoimentos prestados por estas 
pessoas na Policia Federal:· . 
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a) de MARIA ISABEL 'fElXElRA: . 

lia declarante normalmente fazia o levantamento das despesas 
necessárias de interesse da Primeira-Dama, providenciava o 
respectivo orçamento, e encaminhava o pedido de recursos a Ana 
AClOli, secretária particu1ardo Presidente Fernando Collor; que 
dentre estas despesas situavam-se pagamentos de compromissos 
pessoais de :os Rosane, cOmo compra de peças de vestuário, jóias, 
além de despesas de manutenção da decoração da Casa da Dinda 
... que nos casos de despesas excepcionais, a declarante 
apresentava o orçamento a Ana Acioli e esta providenciava 
depósitos, algumas vezes na conta da própria declarante, e outras 
fazia pagamentos diretos aos credores ... que os valores 
depositados em conta da declarante na Caixa EconÔmica, ou 
mesmo no Banco Rural, sempre foram para saldar compromissos 
relacionados com a Primeira-Dama Rosane Collor, referentes a 
despesas de diversas naturezas, inclusive obras de arte, roupas de 
cama, artigos de decoração, etc ... que todos os pagamentos feitos 
pela declarante de despesas de Rosane Collor, referentes à Casa da 
Dinda, eram realizados através de chegues emitidos pela própria 
declarante, não eliminando a possibilidade de ter feito alguns 
pagamentos em dinheiro" (fls. 43 e seguintes do voL li do 
Inquérito 191!92-SR-DF). 

b) de DÁRIO CÉSAR BARROS CAVALCANTE 

"... que entre estes serviços o declarante realizava alguns 
pagamentos, como despesas da Casa da Dinda, não tendo feito 
pagamentos de contas pessoais da casa de Ana Acioli; que no caso 
da realização de despesas pelo declarante, nas ausênCIas de Ana 
Acioli, por umas duas ou três vezes recorreu a Qáudio Vieira, este 
que providenciou os depósitos correspondentes na conta corrente 
do declarante mantida no BANCESA, de Brasília, e anteriormente 
no BMC, também desta Capital; que em outras ocasiões a própria 
Ana Acioli~providenciava os depósitos referentes aos pagamentos a 
serem feitos diretamente na conta corrente do declarante; que não 
conhece José Carlos Bonfim, e só tomou conhecimento deste nome 
através da imprensa, e .se houve depósito desta pessoa na conta 40 
declarante, a finalidade foi a de atender aos pagamentos diversos a. 
que tinha incumbência de realizar; que não sabe dizer se os 
depósitos, na conta do declarante, através de cheques de José 
Carlos BoIlfim, foram provenientes de depósitos feitos por Oáudio 
Vieira ou por Ana Acioli, sendo certo que não foi o declarante que 
fez estes depósitos; que também não conhece Jorge Luis 
Conceição e se houvesse depósitos em sua conta corrente mediante 
cheques emitidos por esta pessoa, certamente o foram para pagar 
despesas que Ana Acioli atnbuiu ao declarante; que, igualmente, 
não foi o declarante que depositou em sua conta corrente cheques 
da EPC, podendo assegurar que se esta empresa fez depósitos em 
sua conta, não eram do conhecimento do declarante e deve ter sido 
providenciado ou por Ana Acioli ou por Oáudio Vieira; que deseja 
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ressaltar que todos os depósitos eventualmente feitos em sua conta 
corrente, através de cheques em nome da EPC, de Ana Acioli, de 
Jorge Luiz Conceição ou de José Carlos Bonfim, foram destinados 
ao pagamento de despesas solicitadas por Ana Acioli, não tendo 
havido qualquer utilização dos referidos valores por interesse 
pessoal do declarante" (fls. 110 e seguintes do Inquérito 191!92-SR
DF) 

c) de BERTO JOSÉ MENDES 

" ... que trabalha há dez anos para Fernando Collor de Mello, 
prestando serviços domésticos na Casa da Dinda; que o declarante 
presta serviços diversos desde o trabalho como mordomo da casa, 
por ser o empregado mais antigo, até as compras domésticas, bem 
como, auxiliando eventualmente nos serviços de cozinha; ... em 
sendo eXIbidos ao declarante cheques em xerocópia em nome da 
EPC ... todos do Banco Rural e nominais ao declarante, pode 
esclarecer que tais cheques se destinavam exclusivamente ao 
pagamento de despesas da Casa da Dinda, como também os 
demais cheques eventualmente recebidos em nome de José Carlos 
Bonfim ou Brasil-Jet ou mesmo emitidos pela própria Ana Acioli; 
que os pagamentos dos empregados da Casa da Dinda 
normalmente eram feitos por Ana Acioli, que encaminhava 
envelopes fechª-dos, contendo no interior importâncias em dinheiro 

, correspondentes aos salários dos diversos empregados, inclusive do 
pró~~ declarante; <l.ue neste caso, algumas vezes, era o motorista 
de Acioli, FranCISCO Enberto, que levava os envelopes à Casa 
da Dinda, sendo certo que em outras ocasiões os envelopes eram 
apanhados pelo próprio declarante, pessoalmente, junto à Ana 
Acioli, no Palácio do Planalto; que deseja enfatizar que, exceto o 
cheque recebido de José Roberto Nehring, da Brazilps Garden, por 
empréstimo para o declarante, todos os demais cheques recebidos 
pelo declarante e sacados em bancos de Brasília, sempre foram 
para atender despesas da Casa da Dinda". (fls. 115 e segts. do 
inquérito 191/92~R-DF). 

O motorista Francisco Enberto Freire França, por sua vez, indagado na 
CPI sobre as atividades exercidas para a Da Ana Acioli disse: 

"Fazia depósítos, fazia pagamentos da casa do Presidente, 
pagamentos em que sacava dinheiro no BANCESA ou no Banco 
Rural. Os cheques eram nominais a mim, eu os endossava, tinha a 
identidade no verso, também, e fazia uma série de pagamentos e 
depósitos. 11 

Mais adiante, questionado sobre o que ia fazer na sede da empresa Brasil
Jet, foi incliivo em afirmar que recolhia "cheque e dinheiro," acrescentando ter recebido 
"dólares!!, para fazer pagamento ao Sr. Uajara Cabral, da Nathan Jóias, tudo por ordem 
de Ana Acioli. Instado a esclarecer sobre os "trabalhos oficiais" que fazia no exercício da 
função pública, retrucou: "eram pagamentos, como falei, da casa do Presidente, da casa 
dela...." (referindo-se a Ana Acioli), aduzindo não ter "outras atividadesll a desempenhar. 
Sobre o destino dado ~ documentação comprobatória dos pagamentos e depósitos 
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feitos, disse, por ocasião da sua inquirição neste processo, entregá-los à "Sra. Madalena!!, 
contadora lotada no 3° andar do Palácio do Planalto. 

Entretanto, não eram apenas cheques, moeda nacional e dólares que a 
Brasil-Jet fornecia ao Presidente da República. Também as despesas do veículo 
colocado à disposição da secretária particular do Chefe do Estado eram custeados pela 
empresa. Com efeito, esclareceu Qáudio Vieira, em seu depoimento à Polícia Federal: 

n ••• tão logo Ana Acioli começou a trabalhar no Palácio do Planalto, 
como Secretária do Presidente Fernando Collor, hOt&.1Ve a 
necessidade da contratação de um veículo para uso de Ana Acioli, 
uma vez que a mesma não tinha direito a viatura oficial; que em 
vista disto foi contatado com a Brasil-Jet, tendo o interrogado 
conversado com a Rosinete, ou Jorge Bandeira, ou mesmo com 
Marta, não se lembrando ao certo, um dos quais acertou com uma 
empresa a locação de um veículo para Ana Acioli." 

Não obstante tenha Oáudio Vieira afirmado que as faturas 
correspondentes eram pagas pela secretária Ana Acioli, disse Enberto França na CPI: 

"Alocadora mandava a fatura para a Brasil-Jet no:final do mês. No 
dia 2 ou 3, eles realizavam o pagamento." 

Esta versão é confirmada pelo proprietário do veículo, José Máximo 
Machado de Oliveira, em depoimento prestado na Polícia Federal: 

""0 quando da veiculação de notícias pela imprensa COlQ] base em 
depoimento do motorista. Francisco Enberto Freire França, acerca 
da locação dos referidos veículos em uso pela secretária particular 
do Presidente da República, Ana Maria Acioli, o depoente sofreu 
orientação do Secretário da Presidência da República Gáudio 
Vieira para não. mencionar que o pagamento da locação dos 
veículos mencionados era efetivado pela Brasil-J et; que Oáudio 
Vieira queria que não fosse vinculado o nome da Brasil-J et nessa 
locação do carro que estava à disposição de Ana Maria Acioli; que 
Gáudio Vieira ofereceu ao depoente e a Mauro Valério apoio 
financeiro e jurídico para que essa versão fosse transmitida aos 
órgãos governamentais que atuavam na apuração do caso 
envolvendo o empresário Paulo César Farias; que Gáudio Vieira 
queria a todo custo que esta versão sobre a locação do veículo 
excluísse completamente a firma BraSil-Jet da contratação; que a 
locação do veículo ZZ-1212 à disposição de Ana Maria Acioli era 
efetivamente paga pela Brasil-Jet; que segundo informação de 
Mauro Valério a Brasil-Jet, através da Secretária Marta 
Vasconcelos, emitia cheque referente ao valor da locação do 
veículo já mencionado; que esses cheques entregues por Marta 
Vasconcelos da Brasil-Jet eram depositados em conta corrente de 
Mauro Valério ou da Locabrás; que nos dois últimos períodos em 
que o carro ZZ-1212 esteve à disposição de Maria Acioli o 
. depoente efetuou o recebimento da locação pessoalmente na 
Brasil-Jet; que nessas duas oportunidades, em virtude de viagem de 
Mauro Valério, o depoente recebeu cheques de Marta 
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Vasconcelos, secretária da Brasil-Jet; que um desses cheques 
entregues por Marta Vasconcelos era do Banco Rural, Ag. Brasília, 
do correntista Carlos Alberto da Nóbrega" (fls. 489 do vaI. 2, 
Inquérito nO 191/92). 

O sócio deste último, Mauro Valéria dos Santos, abonou a narrativa nos 
seguintes termos: 

"Que durante todo esse período de 10~tO dos veículos Opala 
Comodoro, placa 1719 e Santana GLS placa 1212, os pagamentos 
mensais eram feitos pela Brasil-Jet, algumas vezes na pessoa do Sr. Jorge 
Bandeira e outras através da Secretária Marta; que portanto jamais 
recebeu qualquer pagamento das locações dos veículos dirigidos por 
Francisco Enberto, de pessoas que não fossem Jorge Bandeira de Mello 
ou Marta Vasconcelos, não tendo recebido nenhum pagamento por parte 
de Ana Maria Acioli, de seu esposo Fernando Gomes de Mello ou por 
Francisco Enberto e muito menos por Oáudio Vieira" (fls. 334 e seguintes 
do vaI. 2 do Inquérito 191/92-SR-DF). 

Na CPI, confirmaram ambas as declarações. 

E não eram apenas os veículos a serem custeados por terceiros. Em 
seu depoimento perante a CPI, o motorista Enberto França 
revelou que recolhia "talões de combustível" na empresa Al Táxi 
Aéreo, devidamente Dlassinados pelo Dr. Osvaldo Sales". De posse 
destes, dirigia-se ao Posto Polar, na 410 Sul, onde abastecia. Os 
frentistas José Antônio Fracasso, Gessy Pacheco da Cruz, Jorge 
Bandeira de Mello ou Marta Vasconcelos, não tendo recebido 
nenhum pagamento por parte de Ana Maria Acioli, de seu esposo 
Fernando Gomes de Mello ou por Francisco Enberto e muito 
menos por Oáudio Vieirail (fls. 334 e seguintes do vaI. 2 do 
Inquérito 191/92-SR-DF). 

Na CPI, confirmaram ambas as declarações. 

E não eram apenas os veículos a serem custeados por terceiros. Em seu 
depoimento perante a CPI, o motorista Enberto França revelou que recolliia "talões de 
combustível" na empresa AI Táxi. Aéreo, devidamente "assinados pelo Dr. Osvaldo 
Sales". De posse destes, dirigia-se ao Posto Polar, na 410 Sul, onde abastecia. Os 
frentistas José Antônio Fracasso, Gessy Pacheco.da Cruz e Antônio Albino Sobrinho 
confirmaram tudo em declarações prestadas à autoridade policial (pág. 149 e segts.). 

Os favores prestados em termos de viaturas postas à disposição do 
denunciado não se limitavam à cidade de Brasília. Apurou a CPI, com base em 
documentação requisitada à Delegacia da Policia Federal no Rio de Janeiro, que a EPC 
de Paulo César Farias, durante um longo período, colocou à disposição dos filhos do 
Presidente afastado um veículo 1i00ala blindado". Os agentes Luiz Fernando Soares, 
Carlos Alberto Costa, e Antonio Otan Paulo Amaral indicaram, em· depoimento 
prestado 'nos autos do inquérito policial nO 191/92 SR DF, que "desde meados de 1990" 
esteve o automóvel à disposição da família (pág. 46?). Em resposta à notificação que lhe 
foi endereçada pelo Supremo Tnbunal Federal, disse o denunciado, a respeito deste 
fato, que o Sr. Oáudio Vieira foi o responsável pela intermediação do pedido junto ao 
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empresário alagoano. Mais uma vez, procura eximir-se de <lualquer responsabilidade 
atnbuindo a outrem a culpa pela solicitação. de favores especiaIS. 

Ainda em razão dos trabalhos da CPI, resultou constatado e 
documentalmente provado que a empresa BrazilPs Garden e seu proprietário José 
Roberto Nebring César receberam, por obras realizadas na "Casa da Dinda", cerca de 
três milhões de dólares, pagos pela EPC, Brasil-Jet e diversos correntistas fictícios 
vinculados a Paulo César Farias. O montante apUrado reflete, apenas, os créditos 
realizados nos anos de 1990 e 1991. A denúncia por crime comum, recentemente 
formulada pelo Procurador Geral da República, aponta a cifra de US$ 4,730,515.24 
(quatro milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e quinze dólares norte-americanos e 
vinte e quatro centavos) como representativa dos pagamentos versados, para o mesmo 
fim, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1992. 

O denunciado, após reconhecer que a empresa em questão de fato 
prestou-lhe serviços, pretende contestar a prova documental colhida com a seguinte 
argumentação: 

"Que todas as obras e respectivos pagamentos ocorreram no ano 
de 1989 e início de 1990, antes da posse do depoente, sem nenhum 
vínculo, portanto, com as atiVidades marginais irrogadas ao Sr. 
Paulo César'. 

Mas admite que: 

"Em verdade, já depois da posse, novos mellhoramentos foram 
realizados e pagos". 

'Tendo em vista a natureza da resposta, seria de esperar que o denunciado 
juntasse à defesa cópia das notas fiScais emitidas, cqmprovando, ass~ a veracidade do 
alegado. Surpreendentemente, entretanto, pretende lastrear sua defesa com a mera 
refutação de todos os números citados, e dizendo: 

'Diante de números tão desconcertados e consciente de que o valor 
das reformas jamais poderia ter-se elevado àquelas cifras~ o 
Depoente mandou providenciar exames periciais, para esclarecer o 
real montante gasto. 
(Aqui deve ser o defendente e não o depoente.) 
AsSim, consoante demonstram as peças técnicas que ilustram a 
presente defesa, elaboradas por conceituados peritos, verifica-se 
que o imóvel, com todas as suas melhorias, foi avaliado entre um 
milhão e cem mil dólares e um milhão e·quatrocentos mil dólares". 

O "desconcerto" dos· números a que se refere decorre, tão-somente, da 
diversidade de períodos tomados, respectivamente,J>ela CPI e pela Polícia Federal para 
apuração dos montantes globais~ versados à BrazilP"s Garden, de José Roberto Nebring 
César. 

Para concluir aduz: 

"Se os levantamentos efetuados pela CPI e pelos peritos oficiijj.s 
chegaram a um volume de depósitos, nas contas da BrazilPs 
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Garden e de José Roberto Nebring, superiores a um milhão e cem 
mil dólares, máximo pago pelas obras da "Casa da Dinda", essa 
diferença diz respeito a outros negócios que devem existir entre o 
Sr. Paulo César e aquela empresa". 

Ora, considerações de tal ordem são absolutamente impertinentes ao 
objeto da demanda. Não se trata aqui de saber quanto vale, no mercado imobiliário 
atual, a "Casa da Dinda", mas sim de aferir quanto foi efetivamente pago à empresa 
construtora e qual foi o responsável pelas transferências de numerário. 

Segundo José Roberto Nebring César, os únicos negócios havidos entre 
ele e Paulo César Farias ocorreram no final de 1989: 

11 ••• no período de nQvembro e dezembro de 1989, foi também 
executado pela BrazilPs Garden serviços na residência do Sr. Paulo 
César Farias, situada na SMLN 09, conjunto 2, casa 04/ Brasília, 
com pequenas reformas do imóvel na sua área externa e interna, 
no valor aproximado de CR$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil cruzeiros) e ainda pequenos selV1ÇQS de reforma 
no antigo Comitê Central do então Candidato Fernando Collor, no 
montante aproximado de Cr$ ·400.000,00 (quatrocentos mil 
cruzeiros) , isto em dezembro de 1989; que estas duas últimas 
foram as únicas obras feitas exclusivamente para Paulo César 
Farias, e portanto, sem qualquer relação com as obras da "Casa da 
Dinda" (termo de depoimento prestado na Policia Federal em 
02109/92). 

Sobre o responsável pelos pagamentos das obras da "Casa da Dinda", 
afirmou o empreiteiro: 

li ... os pagamentos das diversas obras realjzadas na "Casa da Dinda" 
foram feitos por Paulo César Farias ... " 

Em síntese, não produziu a defesa qualquer prova capaz de elidir a 
evidência documental constante dos autos da CPI.J>or outro lado, importâncias que, 
eventualmente, tenham sido recebidas pela Brazilps Garden em razão de selV1ços 
prestados à Brasil-J et ou P. C. Farias, porquanto relativas a épocas não incluídas nos 
Cálculos levados a termo. 

Das provas materiais coligidas pela CPI resultou amplamente evidenciado 
que tanto as contas de Ana Acioli, de titulandade efetiva do PreSIdente afastado, como 
aquelas outras pertencentes a familiares seus e subordinados hierárquicos já 
mencionados, bem assim as da Construtora Brazil's Garden e do respectivo titular José 
Roberto Nebring César, tiveram quatro fontes a alimentá-las ao longo do mandato 
executivo: o Sr. Paulo César Farias, a EPC, a Brasil-Jet e, finalmente, uma plêiade de 
personagens fictícios. 

À toda evidência, seria de se esperar que o denunciado tivesse uma 
explicação pelo menos plàusível para o ingresso dos milhões de cruzeiros que lhe foram 
assim transferidos. No particular do Sr. P. C. Farias e das empresas à ele vinculadas, 
julgou suficiente afirmar que os créditos recebidos eram oriundos de "sobras de 
campanha eleitoral", em montante· que não soube ou não quis especificar. Evitou, por 
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igual, justificar como foram parar nas mãos· do empresário ruagoano tão vultosos 
recursos, já que ele não ocupou qualquer função legalmente reconhecida lUO curso da 
campanha. 

Indagado a respeito da sua participação no pleito de 19897 disse o Sr. 
Paulo César Farias à CPI: 

''Fui o coordenador financeiro da campanha, ~im. ........ O Sr. 
Oáudio Vieira era o tesoureiro oficial do PRN", Partido. E foi o 
Partido quem apresentou as contas ao TSE. Fiz a coordenação 
financeira global da campanha." (fi. 25) 

Sobre a eventual existência de uma dupla contabilidade asSleve:rou: 

"As contas da campanha são aquelas que estão anexadas ao 
balanço em poder do Tnbunal Superior Eleitoral.II (fi. 25) 

Ao responder a pergunta formulada pelo Senador Maurício Corrêa, 
descartou completamente a hipotese de haver-se locupletado com os recursos doados, 
aduzindo: 

"Parece-me que é do folclore nacional que tesoureiro de campanha 
recebe a pecha de que ficou com dinheiro de campanha.1i (fi. 37) 

Sobre o volume de recursos arrecadados para custear as despesas 
eleitorais foi enfático: 

" ..... os recursos que passaram pela minha mão são aqueles que 
estão declarados no Tnbunal Superior Eleitoral." (fi. 92) 

" ..... os fundos dos quais tomei conhecimento e que passaram pela 
minha mão são os que foram demonstrados ao tesoureiro oficial da 
campanha. Os outros não passaram pela minha mão." (fi. 73) 

Finalmente, merece registro a indagação do Deputado Marcelo Barbieri: 

"Sr. Paulo César, qual foi o saldo de campanha da qual o Sr. foi 
tesoureiro? . 

O Sr. Paulo César Farias - O saldo da campanha é o que foi 
apresentado oficialmente ao Tnbunal Superior Eleitoral." (fi. 45) 

Depondo da 38 Vara da Justiça Federal -de Alagoas, em 29104/91, no 
processo crime movido por Oáudio Vieira contra Octávio Frias Filho, na qualidade de 
testemunha do primeiro, disse: 

".... que não sabe quais os custos da campanha presidencial do 
então candidato Fernando Collor de Mello porque não teve acesso 
a esses dados; que chegou a pedir ajuda a amigos para a campanha 
do então candidato, mas tais ajudas foram prestadas diretamente 
ao partido .... que não recebeu nenhum dinheiro objeto de doação 
para ser empregado na campanha do então candidato Fernando 
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Conor de Meno ... que a colaboração solicitada pelo depoente 
destinava-se ao partido e não em favor do candidato diretamente 
nem mesmo ao querelante ... " 

Por sua vez, o tesoureiro oficial da campanha, Oáudio Vieira, 
peremptoriamente afirmou perante a CP!, na assentada do dia 10 de junho do corrente 
ano: 

esclareceu: . 

"Sr. Relator (Amir Lando) - O Sr. foi o tesoureiro oficial da 
campanha? 

Sr. Oáudio Vieira - A lei exige, como todos nós sabemos, um 
tesoureiro. O tesoureiro oficial era eu. Prestei contas à Justiça 
Eleitoral. 

Sr. Relator (Amir Lando) - O Sr. Paulo César Farias foi o que? 
Tesoureiro, coordenador financeiro? 

Sr. Oáudio Vieira - Durante a campanha, ele conseguia o apoio de 
outras pessoas e trazia para a campanha. Se era tesoureiro, não sei.. 

Sr. Relator (Amir Lando) - Essa tarefa era ligada ao Senhor? Era 
paralela? Que tipo de relacionamento se estabeleceu? 

Sr. Oáudio Vieira - Eu administrava o comitê, administrava os 
recursos do PRN. 

Sr. Relator (Amir Lando) - Os recursos lhe eram repassados pelo 
P.c.? 

Sr .. Oáudio Vieira - Para o PRN, para mim não." (fi. 13) 

Especificamente quanto à existência de verbas não contabilizadas, 

11 •••• desconheço. Eu me atenho àquela verdade que considero a 
verdade jurídica. E foi com ela que tratei. Os recursos eu recebia . 
do PRN, e apliquei-os todos." (fi. 42) 

Finalmente, sobre a existência de transações financeiras ou mesmo do 
relacionamento pessoal com P.C. Farias, declinou: 

Sr. Relator (Amir Lando) - Os recursos lhe eram repassados pelo 
P.C.? 

esclareceu: 

Sr. Oáudio Vierra - Para o PRN, para mim não." (fi. 13) 

Especificamente quanto à existência de verbas não contabilizadas, 

11 •••• desconheço. Eu me atenho àquela verdade que considero a 
verdade jurídica. E foi com ela que tratei. Os recursos eu recebia 
do PRN, e apliquei-os todos." (fi. 42) 
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Finalmente, sobre a existência de transações financeiras ou mesmo do 
relacionamento pessoal com P.c. Farias, declinou: 

E mais adiante: 

"Sr. Pedro Simon - Qual o relacionamento de V.Sa. com o Sr. P.c. 
Farias no encaminhamento da campanha? 

Sr. Cláudio Vieira - Pouco vi o Sr. Paulo César Farias durante a 
campanha. 

Sr. Pedro Simon - Pouco viu? 

Sr. Cláudio Vieira - Pouco vi. Inclusive, outro dia foi publicado no 
jornal que eu era um dos mais discretos assessores da campanha. 
Eu vivia na minha sala, trabalhando. O que eu tinha de trabalho 
burocrático yara fazer me tomava o dia inteiro. Eu raramente via o 
Sr. Paulo César" (fls. 56). 

"Sr. Aloisio Mercadante - O Sr. não teve, portanto, nenhuma 
relação com o Sr. Paulo César Farias? 

O Senhor alguma vez transferiu recursos financeiros do Sr. Paulo 
César Farias na campanha? 

Sr. Cláudio Vieira - Não, não tinha porque transferir recursos do 
Sr. Paulo César Farias" (fls. 113). . 

E perante esta Comissão declarou: 

"O mecanismo é que o Sr. Paulo César Farias passava ao Partido os 
recursos que tinham sido estabelecidos no projeto da campanha. E 
estes recursos, inclusive, eram para a propaganda do Partido, para 
as viagens do candidato, para a manutenção do candidato, para a 
manutenção das pessoas . 

.. Na época, o que se me aparecia eram as contnbuições que 
tinham sido dadas para o Partido, que entravam oficialmente para 
a campanha." (fls. 1199, avulso nO 10) 

Quanto ao saldo da campanha disse: 

"O que sei, na verdade, é aquilo que foi declarado à Justiça 
Eleitoral, o que está no relatório do PRN" (fls. 1211, avulso nO 10). 

Diante de tais fatos, não se compreende como tenha o Sr. Gáudio Vieira 
firmado tleclaração, juntada aos presentes autos, af:irnlando: 

''Em maio de 1989, deflagrada a campanha presidencial, 
surpreendentemente o já candidato Fernando Collor passou a 
gozar de boa posição nas pesquisas eleitorais, destacando-se 
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mesmo dos demais concorrentes. Obviamente, contnbuiçôes 
financeiras começaram a fluir, tendo o mencionado Paulo César 
Farias atuado com sucesso na captação de tais recursos. 

A partir de então, isto é, maio de 1989, concentradas em minha 
pessoa a administração da campanha e as providências relativas à 
manutenção do candidato, bem como de sua faro ma e de sua 
residência passei a solicitar ora ao Sr. Paulo César Cavalcante 
Farias, ora ao Sr. Najun Tumer. os recursos para tanto; deste, os 
recursos aplicados em ouro, como já descrito; daquele. utilizando 
os fundos da campanha. Do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, 
solicitava-lhe por telefone ou pessoalmente. pois à época, 
mantínhamos contato constante". 

E logo adiante remata: 

liA sistemática acima descrita, iniciada em maio de 1989; perdurou 
mesmo depois da campanha vitoriosa, na oportunidade da 
preparação do governo, e ainda após a posse do Presidente Collor, 
durante os anos de 1990,1991 e 1992." 

Ora, as afirmações contidas na carta endereçada aos patronos do 
Presidente afastado contradizem tudo o que foi dito, sob compromisso legal, pelas 
próprias pessoas envolvidas, consoante se vê das transcrições reproduzidas. Ademais, 
em depoimento prestado na Polícia Federal, esclareceu o Sr. Najun Tumer: 

"Que posteriormente, no mês de abril de 89, Oáudio· Vieira voltou 
a telefonar para o escritório da Minérios Naoun. dizendo que 
dispunha de recursos em cruzados novos, no equivalente em ouro 
entre 280 a 300 quilos que cerca de uma hora depois chegou ao 
local o seu compatriota de sobrenome Bonifacino-: .. para fazer a 
entrega do dinheiro acertado com Oáudio Vieira, afirmando que 
estava com as malas no carro para efetuar entrega ao interrogado ... 
que os resgates por Oáudio Vieira passaram a ser feitos cerca de 
10 a 12 meses após o início do negocio ... (fls. 522, 2Oyol inquérito 
n0191/92) 

Ainda com relação às propaladas sobras de campanha, . traz à baila o 
denunciado fato novo altamente comprometedor com as suas alegações finais. É que diz 
terem sido tão vultosos os recursos arr~cadados no curso da campanha que 
"independentemente da Operação Uruguai ... seriam mais do que sufiCIentes para 
justificar os aludidos depósitos, e a irregularidade que tal uso pudesse traduzir, não 
justificaria a decretação do impeachment presidencial, salvo se ingressarmos no terreno 
da hipocrisia, três vezes mencionadas no relatório da CP!." 

Duas ordens de consideração cabem a respeito. Em primeiro lugar, o 
relatório da CPI aludiu à necessidade de reformulação da legislação eleitoral de sorte, 
inclusive, a ampliar.a base normativa do universo de contnbuintes. Em momento algum 
entregou-se à apologia do crime ou taxou de hipócritas aqueles que se insurgem contra a 
prática indecorosa, ilegal de locupletamento às custas ou sob pretexto de fazer 
campanha eleitoral. Em segundo, se efetivamente foram versados recursos para a 
campanha em montante superior ao declarado ou registrado - independentemente das 
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sanções penais a que estão sujeiu--s as pessoas envolvidas - tais haveres, embora 
ilicitamente havidos à luz do ordenamento vigente, pertenceriam ao partido e não ao 
!es~ureiro "oficioso" da campanha. Vindo este. a apropriar-se do que n~o ~ per:te~ce, 
IDade em sançao penal, asslIDcomo também mcurso nas malhas da legISlaçao cnmmal 
está o terceiro que, sabedor da origem ilícita dos recursos, passa a incorporá-los ao seu 
patrimônio privado. Restaria, em face da versão apresentada, uma terceira hipótese: ter 
o tesoureiro oficioso da campanha, com a aquiescência do denunciado, passado a 
solicitar fundos sob a alegação da necessidade de provar os gastos da campanha mas, na 
realidade, destinados a enriquecimento próprio. 

Seja qual for a verdade, é indigna de crédito a versão do denunciado por 
sustentar-se em elementos probantes inidôneos, além de não ter carreado para os autos 
sequer um singelo indício capaz de indicar a efetiva existência dos ditos IIsaldos de 
campanha". Aliás, neste particular, é bom que seja registrada a informação prestada 
pelo Tnbunal Superior Eleitoral, segundo a qual foi de apenas Cr$ 42.382,93 
(correspondentes a US$ 3,262.48) o saldo apresentado nas contas da coligação 
partidária liderada pelo PRN ao término de pleito eleitoral. Tampouco consta das 
declarações de renda de denunciado qualquer lançamento rotulado tomo "doação" ou 
"transferência" de "recursos partidários" ou sequer de crédito a este título havido e 
depositado em mãos, de terceiros. 

Por tudo que dos autos consta e possa legitimamente ser admitido como 
pr~ é de ser rejeitada a alegação de haver o Sr. Fernando Collor de Mello, quando no 
exercício da Presidência, recebido recursos a título de sobra do que foi arrecadado no 
curso da campanha de 1989. . 

No que diz respeito aos correntistas fictícios, segue a defesa na rota eleita 
de transferir para terceiros toda e qualquer responsabilidade, sem contudo produzir 
elemento de convicção hábil: 

"Quanto à responsabilidade pela criação dos correntistas 
"fantasmas", estabeleceu-se entre o Sr. Paulo César e o Sr. Najun 
Tumer uma sucessão de afirmativas e negação, cabendo às 
autoridades policiais e ao Ministério. Público, com auxilio dos 
agentes do Banco Central, identificar qual dos dois - ou se ambos -
é o verdadeiro manipulador de contas bancárias abertas em nome 
de pessoas fictícias". 

. . É ~erdade que o . Sr. Najun ~umer. subscreveu es.critura p~blica, _ eIl} 
tabelionato de Sao Paulo, assummdo a autona de· diversos correntlStas fictíaos. Nao e 
menos verdade, entretanto, que logo após, dando-se conta da gravidade do seu ato,' em 
depoimento à Polícia . Federal e perante este órgão, tenha negado qualquer 
responsabilidade pela autoria intelectual do documento, aduzindo tê-lo subscrito, a 
pedido do Sr. Oáudio Vieira e de seus advogados, que estariam necessitando de uma 
prova cabal quanto às transferências de recursos supostamente havidas. No particular 
dos ''fantasmas'', foi enfático em negar qualquer vínculo com a respectiva criação. . 

Na tentativa de vincular os depósitos feitos por "correntistas" fantasmas ao 
resgate de aplicações em ouro, supostamente realizada junto a Najun Tumer, invoca a 
defesa a seguinte declaração deste último: 
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"Eu me utilizei de muitos depósitos que eles fizeram para mim 
nesse tipo de operação e também me utilizei de Jorge Luís 
Conceição e de algumas outras pessoas." 

A palavra "eles", no contexto da inquirição, reporta-se à secretária Rose 
da EPC e ao próprio Paulo César Farias. 

Conclui então a defesa: 

''Esta informação deixa tudo muito claro. Ao atender os pedidos de 
resgate do ouro formulados pelo Dr. Oáudio Vieira, o Sr. Najun 
Tumer utilizava os cheques que recebia de Rose, secretária de 
Paulo César Farias, ou solicitava a ela e a outras pessoas que 
efetuassem, por ordem dele, os depósitos nas contas que indicasse." 

Ora, o que disse a testemunha é ter-se utilizado "de muitos depósitos que 
eles fizeram para mim", ou seja, de créditos por ele recebidos da EPC. Se o Sr. Najun 
recebeu ou não cheques fantasmas das empresas de P.c. Farias é matéria estranha aos 
limites desta lide. O fato é que não há registro, nas contas da ])8 Ana Acioli, de um só 
depósito feito por Najun Tumer. Se, por outro lado, ele recorreu a "Jorge Luís 
Conceição" e outras pessoas para concretizar as operações, entre elas não se incluiriam 
os "fantasmas" com quem o Sr. Najun certamente não se comunicava. 

Os laudos grafológicos mandados elaborar pela CPI e pela Polícia Federal 
são conclusivos na identificação da paternidade destes nnsteriosos correntistas. Apurou
se, de forma segura e tecnicamente confiável, que não somente a abertura das contas 
mas também a respectiva movimentação era procedida por empregados ou sócios do Sr. 
Paulo César Cavalcante Farias, assim discrimmados: 

- Jorge Waldério Tenório Bandeira, cotista e gerente· da Brasil-Jet, 
assinava por José Carlos Bonfim, Flávio Maurício Ramos e Francisco 
Ramalho Lins; 

- Rosmete Carvalho Melanias, secretária da EPC, assinava por Manoel 
Dantas Araújo, Rosalinda Cristina de Menezes, Regina Silva Bonfim e 
Rosimar Francisca de Almeida; 

- Giovani Carlos Fernandes de Melo, empregado na sede das empresas 
em Alagoas, assinava por Flávio Maurício Ramos e Carlos Alberto da 
Nóbrega; 

- Marta Vasconcelos Soares, secretária da Brasil-Jet, assinava por Regina 
Silva Bonfim, José Carlos Bonfim e Flávio Maurício Ramos; 

- Severino Nunes de Oliveira, vinculado à Verax, assinava por Honório 
Xavier da Silva e Jurandir Castro Menezes. 

Não fossem as perícias suficientes para identificar a autoria e fixar a 
responsabilidade, de. forma ~bal, na pessoa do Sr. Paulo César Cavalcante Farias 
relativamente à movimentação bancária dos personagens fictícios, há nos autos do 
inquérito policial correspondência subscrita pelo próprio empresário do seguinte teor: 
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''Brasília, 29 de agosto de 1990 

Ao Banco Rural S/A 

Nesta 

Prezados Senhores 

Transferência de numerário. Pedimos de V.SBs. a fineza de 
transferir a quantia de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) de nossa conta nO 06.1108-9, nessa agência, para a conta 
nO 01.6101-2 do Sr. José Carlos Bonfim. 

Atenciosamente, 

Ass. Paulo César Cavalcante Farias 

EPC - Empresa de Parts. e Const. Ltda." 

(pág. 505, voI. 2, Inquérito 191/92) 

Segue-se, na página seguinte, cópia do "aviso de lançamento" 188.975 
dando conta da concretização da transferência. 

Foram precisamente. estes "fantasmas" os responsáveis pelas centenas de 
créditos levados à conta da Sra. Ana Acioli, fami1iares, dependentes e empregados do 
Presidente afastado ao longo de mais de dois anos de exerClcio da suprema magistratura 
do país. Com o cheque nO 443.414 de 05/04/91, assinado por Marta Vasconcelos, sob o 
"pseudônimo" de José Carlos Bonfim, adquiriu-se o cheque administrativo nO 2.800, do 
Banco Rural, no montante de Cr$ 2.580.967,02, para pagamento de um veículo FIAT 
modelo ELBA, registrado em nome de Fernando Affonso Collor de Mello. É ainda 
outro "fantasma", denominado Manoel Dantas de Araújo, que, com o cheque 002.813, 
de 28/11/91, da conta n° 01.185-7, mantida na Agência Brigadeiro Faria Uma do Banco 
Rural, pagou a importância de Cr$ 24.000.000,00 relativa a tratamento dentário feito 
pelo Dr. Olympio Faissol para D. Rosane Collor de Mello. Sucedem-se desta forma, 
inúmeros exemplos de como eram pagos por Paulo César Farias os bens adquiridos e os 
serviços prestados ao Presidente da República e familiares. De tudo diz ele não ter 
conhecimento, repo~do-se, sempre, à imaginária "sobra de campanha" e ao nebuloso 
empréstimo uruguaio para explicar a origem dos recUrsos. 

Há, ainda, as obras confessadamente custeadas pelo empresário alago ano 
no apartamento 1.102 do Edifício Michelângelo, localizado na rua Aristeu de Andrade 
nO 40, na cidade de Maceió. Assim procura justificar as despesas da reforma custeada 
pelaEPC: 

''Era o Defendente promitente comprador de dois apartamentos no 
mencionado edificio: nO 1.102 e o nO 1.202, sendo este último 
duplex. 

Necessitando desfazer..,se do apto 1.202, incumbiu o Sr. Paulo César 
Farias de intermediar a venda, tendo fixado o Defendente o valor 
que pretendia receber. 
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Durante as tratativas para a alienação, realizadas em 1983, o 
Defendente constatou que o preço por ele estipulado de início 
ficara sensivelmente defasado, frente à cotação do imóvel no 
mercado imobiliário. 

Diante disto, combinou com o Sr. Paulo César que, 
independentemente do valor efetivo que viesse a ser pago pelo 
comprador, o Defendente receberia apenas aquele que antes 
fixara. Mas em contrapartida, o Sr. Paulo César assumiria a 
responsabilidade pelo custeio das reformas que viessem a ser feitas 
no apartamento remanescente - nO 1.102 -, que necessitava 
adaptações. em face do desmembramento que se operava." 

Cumpre, em primeiro lugar, consignar o inusitado da versão. Teria o 
denunciado promovido a alienação do conjunto tlduplex" e, em razão disto, fez-se 
necessário realizar lIadaptações" no apartamento remanescente que, por definição, era 
uma unidade isolada e autônoma em relação à outra. Ora, compreeensível seria a 
indispensabilidade da obra somente se tivesse havido o desmembramento do 
apartamento duplex e não em qualquer outra hipótese. De qualquer sorte, admitamos 
em favor do acusado o benefício da dúvida e partamos da premissa de que, na realidade, 
se tratava de um triplex, cuja alienação parcial, aí sim, estaria a pressupor o prévio 
isolamento da parte referente à cobertura, transformando-a em duplex. Neste caso, 

. entretanto, era necessário proceder, de imediato, à reforma, isto é, já em 1983, e não no 
segundo semestre de 1990, sete anos depois, como estão a demonstrar as cópias das 
faturas anexas aos autos da CPle do inquérito policial. A ser verídica a declaração de 
bens apresentada à Justi~ Eleitoral, a alienação se deu em 1985, portanto, no máximo 
nesta data deveriam .ter SIdo realizadas as obras. 

Resta, ainda, o insólito de um corretor de imóveis tomar a si a 
responsabilidade pela diferença a menor recebida pelo cliente no ato da venda, por 
entender este ter ficado o preço aquém do valor de mercado. Por derradeiro, e ainda 
que esta fantástica estória pudesse ser levada a sério, considere-se a insustentabilidade 
da hipótese de o alienante ter ficado sete anos à espera da realização de uma benfeitoria 
que lhe era devida, e desde logo indispensável pelas apontadas razões. 

Decididamente, todo o procedimento investigatório que se iniciou com a 
CPI e culmina com o presente processo, onde restou assegurado o mais amplo 
contraditório, não configura o caso de "conspiração de interesses políticosll

, como quer o 
denunciado. Se conspiração há, foi ela urdida contra a credulidade pública, que se quer 
iludir com fantasiosas interpretações sobre fatos e circunstâncias inexplicáveis à luz da 
moral e do direito. 

Analisa-se, agora, o tão propalado empréstimo uruguaio, suposta principal fonte de 
recursos a justificar os gastos presidenciais. Segundo o Sr. Cláudio Vieira - única pessoa 
a dispor de algumas informações concretas sobre esta nebulosa negociação -, quando se 
cogitou do lançamento da candidatura do então Governador do Estado de Alagoas à 
Presidência da República, concluiu-se da necessidade de dispor de recursos da ordem de 
USS 5,000,000.00 para cobrir os gastos iniciais. Esclareceu, outrossim, terem ocorrido 
várias reuniões, no final do ano de 1988, entre ele próprio, o denunciado e os Srs. Paulo 
Octávio e Luiz Estevão, tendo então sido acordado que a melhor maneira de obter os 
fundos desejados seria recorrer a um empréstimo externo, já que as taxas de juros no 
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Brasil eram muito altas. Ficou também ajustado que o Sr. Oáudio Vieira figuraria como 
tomador, de sorte a evitar que a transação viesse a ser "aproveitada de forma pouco 
ortodoxa" no curso da campanha O singular nesta parte da história é que' nem o Sr. 
Paulo Octávio nem o Sr. Lwz Estevão estiveram presentes em Maceió naquele período, 
segundo declararam a esta Comissão. 

Seja como for, teriam sido encetadas negociações, ninguém sabendo ao 
certo por quem, que redundaram na elaboração de um contrato de abertura de crédito 
com a "Sociedad de Inversiones Alfa Trading" de Montevidéu. Num dado dia, em janeiro 
de 1989, ainda segundo Oáudio Vieira, apareceu em Maceió - no Palácio do Governo -
pessoa de identidade ignorada portando o instrumento contratual consubstanciador do 
pacto de mútuo. Indagado nesta Comissão sobre se teria sido exigência sua "que o 
mstrumento viesse com a firma do Sr. Ricardo Forcella devidamente autenticada" disse 
que não, aduzindo ser isto "uma providência do próprio credor 00. (que) 00. assinou e 
imediatamente fez o reconhecimento da firma" Mais curioso ainda é este forasteiro, 
credor de tão vultosa importância, não ter exigido a mesma providência por parte do 
devedor - Oáudio Vieira - que afinal assinou um instrumento na sua ausência, e não a 
autenticou. 

Prosseguindo, admite que embora não tendo domínio da língua inglesa, 
idioma eleito para redigir as cláusulas do texto, não hesitou em assiná-lo tendo em vista 
as explicações dadas pelo então Governador Fernando Collor, quanto ao resp'ectivo 
conteúdo. Feito isto, devolveu o instrumento, não se tendo ocupado em identificar o 
portador. . 

Foi também um estranho, cujo paradeiro é desconhecido, que teria 
chegado ao Palácio dos Martírios, em Maceió, em abril de 1989, portando uma nota 
promissória, de conteúdo diverso daquele constante do anexo ao contrato firmado com a 
Alfa Trading, no valor de US$ 5,000,000.00. A cambial foi prontamente assinada por 
Oáudio Vieira, na qualidade de devedor, também não se tendo ele dado conta da 
divergência entre o título então apresentado e o conteúdo do contrato. Também a 
subscreveu, no próprio Palácio do Governo, na qualidade de avalista, o Sr. Fernando 
Collor de Mello. Ato contínuo, dirigiu-se o devedor a Brasília, em companhia do citado 
desconhecido, e, após colher os avais de Paulo Octávio e Luiz Estevão, fez entrega da 
nota promissória ao anônimo acompanhante, presumivelmente para que chegasse às 
mãos de Ricardo Forcella. Teria ainda o misterioso portador de papéis tão valiosos sido 
também o veículo da entrega ao Sr. Najun Turner de um contrato de compra e venda de 
318 kg de ouro, a serem adquiridos com os NCz$ 8.129.250,00 provenientes do mútuo 
uruguaio, bem assim de uma autorização para que dita importância fosse repassada ao 
citado negociante de metais preciosos. 

Concluída esta triangulação negocial - Montevidéu I Maceió I Brasília - eis 
que sur~e no escritório de Najun Turnér, em São Paulo, um velho conhecido seu do 
UruguaI, denominado Emílio Bonifacino, portando duas malas cheias de moeda 
nacional e cerca de vinte a quarenta cheques totalizando os NCz$ 8.129.250,00, 
supostamente arrecadados para custear a futura campanha eleitoral e que seriam 
investidos em ouro junto a este operador "informal" do mercado financeiro o 

Todo esse relato, eivado de manifesta inverossimilhança, tem por 
fundamento apenas os depoimentos dos envolvidos, especialmente o do Sr .. Oáudio 
Vieira e o do Sr. Najun Turner. 

Diversas e judiciosas restrições foram feitas no Relatório da CP! quanto 
aos aspectos formais e ~egais ~ suposta. operação: Na medida do possível, procurou a 
defesa refutá-las, deduzmdo razoes a seu JUIZO pertmentes. . 

O que está em causa, entretanto, é sobretudo a própria existência fática da 
operação. Consoante pacífica jurisprudência pretoriana, a materialidade do crédito 
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decorrente de contrato de mútuo. da espécie que foi firmado, pressupõe a prova 
inconteste da transferência dos recursos por parte do credor ao mutuário: 

"Execução. Contrato de Abertura de crédito e nota promissória. 
Uquidez. Carência decretada. . 
Não basta, para evidenciar o montante do débito executado, a 
expedição tardia de extratos unilaterais de conta corrente, que, 
ademaIS, nada esclarecem a respeito da dívida. 

Recurso :Especial não provido." 

(Rec. :Esp. 5194 - DJU 01-07-91, pág. 9199-STJ) 

"Abertura de crédito com garantia hipotecária. Não contraria o art. 
585, m, do CPc, o entendimento de que nos casos de abertura de 
crédito com desembolsos condicionados, a inicial da ação de 
execução deve ser acompanhada do adequado demonstrativo 
contábil." 

(Rec. Esp. 6949 - DJU 01-04-91,J pág. 3425-STJ) 

Oáudio Vieira, quando' indagado sobre a existência de alguma ~rova 
material das transferências feitas por Najun Tumer e relativas aos resgates do 'ouro 
adquirido", disse que, lipor não ser contador", tinha apenas anotações pessoais. Recusou
se, entretanto, a.entregá-las. 

Quanto a Najun Tqmer, justificou ele não ter <!Ua1quer registro das 
operações por ser um "operador do mercado informal de cruzeiros " inexistindo em seus 
negócios escrituração contábil. Os comprovantes de depósitos bancários diz tê-los 
inutilizado. 

Ora, no caso' sob exame, não há prova fidedigna nem da entrega do 
numerário por parte da Alfa Trading de Ricardo Forcella a quem quer que seja nem 
muito menos existe qualquer elemento probatório convincente de ter o mercador de 
ouro Najun Tumer creditado importânClas em dinheiro, seja para Oáudio Vieira seja 
para os familiares ou subordinados do. Presidente afastado. Analisemos as duas 
hipóteses à luz da documentação trazida à colação. 

Consoante a versão de Oáudio Vieira, teria ele entregue a emissário, cujo 
nome e paradeiro desconhece, três documentos com vistas a concluir e efetivar a 
operação: 1) a nota promissória assinada por ele e pelos avalistas em favor da Alfa 
Trading; 2) o contrato de compra e venda de ouro que diz haver concluído com Najun 
Tumer; 3) finalmente, uma carta autorizando Ricardo Forcella da Alfa Trading a 
entregar o numerário correspondente ao empréstimo ao negociante de metais preciosos 
Najun Tumer. Entre os dias 25 e 26 de abril de 1989 ter-se-ia completado este ciclo de . 
transações. 

Para comr.rovar o alegado, juntou aos autos da CP!, entre outros 
documentos, os ''boletos t de câmbio, emitidos por Emílio Bonifacino e representativos 
da troca de US$ 3,750,000.00 por NCz$ 8.129.250,00, estes recebidos em espécie na 
praça de Montevidéu. Apresento~ também, declaração subscrita pelo citado corretor de 
câmbio uruguaio do seguinte teor. 
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"El que suscnbe, Emilio Bonifacino, Corredor de Cambios 
autonzado por el Banco Central deI Uruguai, declara que en fecha 
25 abril de 1989 efectuó, por cuenta y orden de Alfa Trading SA 
conforme a instruciones deI Sr. Ricardo Forcella, operaciones de 
venda de dólares contra Cruzados Novos, según se desprende de 
boleta.s de cambio N°s 12402, 12406 Y 12409, habiendo hecho 
entrega de los efectivos resultantes de tales operaciones al Sr. 
Oáudib Francisco Vieira o a terceros por él indicados .... " 

Não soube dáudio Vieira explicar a esta Comissão como vieram para o 
Brasil os cruzados novos cambiados no Uruguai, aduzindo caber à instituição mutuante 
escolher a via bancária ou portador, segundo melhor lhe aprouvesse. 

Já Najun Tumer, a quem supostamente teria sido repassado o dinheiro 
oriundo do Uruguai, declarou: 

''Naquele momento, quem me trouxe o dinheiro - eu me lembro -
estava num carro. Perguntei para a pessoa se o carro era placa do 
Uruguai, para não chamar a atenção do escritório onde eu 
trabalho. Ele falou: não, é placa do Brasil. Em duas malas tinha 
aproximadamente essa quantia equivalente a 140 quilos (de ouro) ... 
em moeda corrente nacional... e apreJximadamente 140 Kg (de 
ouro) em 25 a 40 cheques de diversos bancos do Brasil, tanto da 
praça de São Paulo como de praças do sul do País, a maioria." 

Tudo, portanto, impreciso e repleto de contradições. Num primeiro 
momento a Alfa Trading contrata Bonifacino para cambiar US$ 3,750,000.00 em 
cruzeiros, na praça de Montevidéu, recebendo este, em espécie, o montante de NCz$ 
8.129.250,00; Oáudio Vieira, o principal interessado, diz ignorar como vieram os 
recursos; Bonifacino assegura tê-los entregue "al Sr. Oáudio Francisco Vieira o a 
terceros por el indicados"; e Najun Tumer afirma ter recebido de Bonifacino a metade 
em espécie e a outra metade em cheques. Infere-se que no curto lapso de 24 horas, por 
alguma misteriosa razão e insondável processo, parte dos cruzados novos adquiridos em 
Montevidéu se transformaram em cheques de. diversas praças do Brasil, vindo o restante 
acondicionado em "duas malas" trànsportadas num carro de "placa" brasileira. Mas se 
isto fosse verdade, como então explicar o contrato fumado entre Oáudio Vieira e Najun 
Tumer, cuja cláusula segunda consigna: 

"Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 
vendedor vende o ouro ao comprador pela quantia de NCz$ 
8.129.250,00 (oito milhões cento e vinte e nove mil e duzentos e 
cinguenta cruzados novos). integralmente paga neste ato em 
moeda corrente nacional, pelo que o vendedor dá ao comprador a 
mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação.1I 

. Mas o manancial de incongruências não cessa por aí. Prevê a cláusula 
primeira do "contrato" Najun Tumer IOáudio Vieira: ~ 

"O vendedor é proprietário de 318 kg de ouro aluvionar, em barras, 
de teor 999/1000 (doravante denominado ouro). 
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Instado a explicar se possuía ou adquiriu, no dia da celebração do 
contrato, os 318 kg de ouro, prontamente declarou NaJun Tumer à Comissão Especial: 

"Não senhor. Eu fiquei devendo para o Senhor Oáudio Vieira 318 
quilos de ouro. Se eu comprei naquele dia ou não comprei era risco 
pleno meu.......... Eu não tinha obrigação de adquirir nenhuma 
quantidade de grama· de ouro. Os cruzados recebidos 
representavam tanta quantidade de ouro, e pelas minhas contas era 
aproximadamente 284 kg." 

Considerando que o negócio supostamente realizado envolve quantia hoje 
equivalente a trinta e sete bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros, não é crível que as 
partes envolvidas tenham sido displicentes ao ponto de não terem nem poderem indicar 
qualquer registro bancário do trânsito deste vultoso numerário, nem no Uruguai nem no 
BrasiL Não procede, portanto, a assertiva do denunciado, adiante transcrita: 

'Demonstrada a existência do contrato de abertura de crédito, cuja 
autenticidade, aliás, sob os aspectos material e ideológico, foi 
abonada pelos abalizados pareceres que acompanharam a carta
resposta enviada ao defendente pelo Or. Oáudio Vieira ... " 

O defendente, na realidade não provou a materialidade da operação. Pelo 
contrário, enredou-se num emaranhado de contradições insuperáveis, como se viu, 
.deixando de produzir a única prova cabal que deveria ter e, se não tivesse, poderia exigir 
a respectiva eXibição, se a operação tivesse existido, ou seja o documento ilustrativo do 
depósito da importância de NCi.$ 8.129.250,00 (oito milhões cento e vinte e nove mil 
duzentos e cinqüenta cruzados novos). Ademais, é forçoso convir que os pareceres 
enviados pelo Or. Oáudio Vieira não abonam a existência material do pacto, tendo o 
jurista uruguaio tido o cuidado de consignar: 

"Surge deI texto deI contracto que las distintas entregas efectuadas 
se documentarian en vales. No he tenido a la vista los vales que se 
hubieran firmado ... " 

O advogado Arsênio Eduardo Corrêa, que juntamente com seu colega 
V aldo Hallack, deslocou-se a Montevidéu a fim de periciar a operação de mútuo, 
declarou à Policia Federal: 

UI ••• o declarante, Valdo Hallack e o Dr. Jucá, sócio de Valdo 
viajaram para Montevidéu; que na cidade de Montevidéu se 
encontraram com o Sr. Ricardo Forcella ... que Valdo Hallack 
solicitou que fossem eXibidos os livros contabeis da empresa, 
obtendo como resposta de Forcella que não poderia atender ... que 
na realidade a presença do declarante junto a Valdo Hallack se 
devia ao fato de ser o declarante especializado em contabilidade, 
atuando desde 1965, inclusive sendo professor e autor de livro ' . 

. sobre contabilidade; que não obstante, o declarante não teve 
oportunidade de avaliar os livros contábeis, por não terem sido 
apresentados, ficando de certo modo prejudicado o trabalho do 
declarante (Inquérito Policial 191/92, pág. 425 e seguintes, voI 2). 
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Valdo Hallack não teve melhor sorte quando tentou ter acesso aos 
originais dos documentos comprobatórios da transferência do crédito: 

"Que se lembra de ter solicitado em Montevidéu a Ricardo 
Forcella a enbição da Nota Promissória, sendo certo que este se 
dirigiu a uma sala ao lado, tendo trazido apenas uma cópia do 
documento; que, portanto, o declarante não chegou a ver o ori~al 
da nota promissória referente ao empréstimo feito no Uruguax por 
Oáudio Vieira (Inquérito Policial 191/92, pág. 205 e seguintes, voI 
3). 

Assinale-se o fato de em nenhum momento haver sido mostrado o original 
do contrato de empréstimo. Nem na CP!, nem em qualquer outra oportunidade. 
Recusou-se sempre o Sr. Oáudio Vieira a enbi-Io. Os próprios advogados da defesa, 
segundo noticiou a imprensa, teriam ameaçado abandonar a causa, se não lhes fosse 
dado acesso ao documento, até hoje, de resto, também não apresentado à Comissão 
Especial. 

Assim explicou Oáudio Vieira, quando do respectivo depoimento, a 
negativa em apresentar os documentos: 

"O original existe. Tanto que a perícia foi feita no texto original. 
Uma explicação: por que não foi entregue na CPI, quando, na 
verdade, era intuito nosso entregar na CPI, os advogados estavam 
providenciando esse material? Se eu saio de um depoimento e já 
vejo no Jornal Nacional parlamentares da CPI inquinando de 
falsidade o documento ... Isso em Jornal Nacional, em Jornal da 
Bandeirantes e em outras emissoras. Não um parlamentar da CPI, 
dois, inclusive; se eu já vejo em jornais peritos a serviço da CPI, 
declarando que por característica tal ou qual o contrato é falso, eu 
não tenho por que entregá-lo à CPl. Então, a decisão, na verdade, 
foi ressoal minha aos meus advogados, que não entregaria mais à 
CP . E essa questão da dúvida, não é mais nem dúvida, já é uma 
inquinação de falsidade. Isso aí me resultou, como falei agora há 
pouco, num indiciamento por falsidade ideológica. Então, o 
contrato é próprio à minha defesa. Ele será apresentado, como já 
disse reiteradas vezes, será apresentado na Justiça no momento 
oportuno à minha defesa: Eu estou sendo acusado de falsidade. 
Então, eu terei que demonstrar na Justiça, aliás é até uma inversão, 
a acusação é que tem que demonstrar que o contrato é falso. Na 
Justiça, eu facultarei, não é facultarei, eu entregarei na Justiça o 
contrato original, quando da minha defesa." 

Na falta de prova sobre a materialidade da operação, providenciou o Sr. 
Oáudio Vieira a elaboração de um laudo grafotécnico no contrato de abertura de 
crédito "com a finalidade de esclarecer, com a devida fundamentação, se aquelas peças, 
:firmadas em 16 de janeiro de 1989, apresentam indícios que contrariem aquela data." 

Basearam-se os peritos em duas ordens de argumentos para concluir que 
os "exames procedidos não revelaram indícios que contrariem a data de 16 de janeiro de 
1989", aposta no contrato. 
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Em primeiro lugar, examinaram se as assinaturas de Oáudio Vieira e 
Ricardo Forcella cruzam com os lançamentos datilográficos do contrato, visando assim a 
positivar a prioridade dos traços mecanográficos. Concluíram, neste particular, terem os 
exames microscópicos evidenciado: 

" ... de maneira categórica haver superposição dos traços à tinta das 
assinaturas aos lançamentos. impressos, demonstrando que os 
autógrafos tanto de Ricardo Forcella, como de Oáudio Francisco 
Vieira, foram exarados depois do contrato estar impresso, e não in 
albis." 

Ora, isto em absoluto prova se o documento é de elaboração recente ou 
data de 1989, sendo a conclusão descabida para o propósito de demonstrar a época em 
que foi redigido e assinado o texto. 

Em segundo lugar, procura-se demonstrar, a partir da evolução da 
caligrafia de Oáudio Vieira, ter esta passado de uma "movimentação curvilínea" (1989) 
para uma 'predominância de angularidade" (1992). Tomaram-se, para este fim, como 
padrão de cotejo, de um lado, as assinaturas constantes da cédula de identidade 
r05.04.89) e do cartão da Locadora Belauto (21.08.89) e, de outro, o material gráfico 
fornecido pelo próprio periciado em 10.08.92. 

Ocorre que a comparação das firmas apostas por Oáudio Vieira no termo 
de compromisso de testemunha, em 03.11.92, assinado perante esta Comissão,' quando 
de seu depoimento, não guarda nenhuma similitude com aquela outra fornecida aos 
peritos por ocasião da coleta do material gráfico em 10.08.92. 

. Por outro lado, a assinatura que consta dos autos do processo (03.11.92) 
assemelha-se àquela outra constante do contrato supostamente firmado com a Alfa 
Trading em 16.01.89. 

1) Reprodução de material gráfico fornecido aos peritos em 10/08/92. 

40 ... ~lHotf) • ~lI'te *,p Nuu.l 9rlUtf! rfliMth'i~ 
JIOf ~Cl tbt:JKO vltlM 101 ,nn~ •• ~ Ih

l, ~ 10 ti ~asto i~ 1I~~! 
.. '1Il)'~ rt mlr~!o'f(l = 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 28 2051 

2) Reprodução da assinatura de Gáudio Vieira exarada na carteira de 
identidade RG nO 109.588, expedida em 05.04.89. 
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3) Reprodução da assinatura de Gáudio Vieira aposta no cartão da 
Locadora Belauto com emissão de 21.08.89. 
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4) Reprodução da assinatura de Gáudio Vieira no contrato, supostamente 
fumado em 16.01.89. 

!cardo For 
r ent, 

FRANCISCO IEIRA 
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5) Reprodu~o da assinatura de Oáudio Vieira no termo de compromisso 
de testemunha firmado em 03.11.92. 

Desnecessário se faz qualquer exame aprofundado para constatar a 
existência de alguma semelhança entre os traços lançados nos nOs 4 e 5 e a respectiva 
diversidade em relação aqueles outros lançados nos ~os' 1, 2 e 3, 
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Entretanto, as variações gráficas do Sr. Qáudio Vieira são tão intensas e 
repentinas que a fuma aposta ao término do depoimento prestado perante esta própria 
COmissão já não guarda qualquer similitude com aquela outra constante do termo de 
compromisso, fumado poucas horas antes: 

Em setembro do corrente ano, ao subscrever procuração para seus 
advogados nos autos do inquérito nO 191/92 (pág 106, vol 3), esta reconhecida por 
tabelião, adotou outro estilo completamente diverso: . 
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Portanto, no caso da pessoa em questão, o mínimo que se pode dizer é 
que a perícia baseada na evolução da grafia é completamente desprovida de valia. 

Mas não é só em relação à assinatura do Sr. Qáudio Vieira que a 
"Operação Uruguai" denota curiosidadés. Compulsando os autos do inquérito policial 
nO 191/92, constata-se que a assinatura do avalista Luiz Estevão de Oliveira Neto~ 
supostamente aposta em 25.06.89, é substancialmente idêntica àquela outra constante 
do termo de depoimento prestado em 10.06.92, Surpreendentemente, entretanto~ 
divergem ambas de outra lançada em 15.08.90 no contrato de locação firmado entre a 
empresa OI(, de propriedade de Luiz Estevão, e a Brasil-Jet. 

15.08.90. 

1 - firma constante da nota promissória com data de 25.04.89. 
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2 - firma constante do depoimento prestado à Polícia Federal em 10.06.92. 
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3- firma aposta no contrato de locação "Grupo OK I Brasil-Jetll em 
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Por iniciativa de oficio Wt Comissão Especial, dili~enciou-se a requisição 
das declarações de renda e bens do denunciado e de Oáudio Vietr~ relativas ao período 
1988/1992, na esperança de ali encontrar algum rastro, seja do empréstimo uruguaio, 
seja do ouro ou de haveres em posse de Najun Tumer, sej~ enfim, de qualquer 
elemento capaz de revelar algum traço das operações financeiras alegadas. Tudo 
resultou infrutífero. Não há sequer indício de ter havido qualquer transação do tipo das 
enunciadas na peça de defesa. No particular de Najun Turner, disse ele, por ocasião do 
seu depoimento perante este órgão, não ter apresentado as suas declarações de renda e 
bens no momento oportuno, só vindo a fazê-lo agora em virtude da ação fiscal, 
desencadeada como conseqüência do seu envolvimento nos episódios em questão. 

Sempre no intuito de suprir as lacunas da versão apresentada pela defesa 
e considerando que o contrato uruguaio de abertura de crédito, cuja negociação 
nin~ém sabe ao certo a quem atnbuir, é omisso no que diz respeito à taxa de câmbio 
aplicável no momento do pagamento, indagou-se dos partícipes na operação sobre este 
relevante e crucial aspecto do pacto de mútuo. Afinal de contas, num país como o nosso, 
onde, historicamente, há multiplicidade de cotações para as moedas fortes, seria de se 
presumir que credores e devedores tivessem todo o intereSse em fixar claramente o 
alcance dos respectivos direitos e obrigações. . 

Observe-se o que disse Oáudio Vieira. 

"Sr. Relator (Antônio Mariz) - Ao assinar a promissória em favor 
da Alfa Trading, houve algum instrumento que declarasse, que 
determinasse, se a dívida seria apurada ao câmbio oficial, ou 
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alguma outra modalidade de câmbio, câmbio paralelo ou qualquer 
outra modalidade? 

Sr. Oáudio Vieira - O câmbio é o câmbio oficial. O contrato não 
vai prever que se faça através do câmbio paralelo, sob pena de 
nulidade." 

Observe-se entretanto que, segundo os "boletos,i de câmbio juntados aos 
autos da CPI pelo próprio Oáudio Vieira, a operação de troca dos US$ 3,750,000.00 por 
cruzeiros deu-se da seguinte forma, em 25.04.89: 

- US$ 1,750,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,1678 por dólar = NCz$ 
3.973.650,00 

- US$ 1,000,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,1656 por dólar = NCz$ 
2.165.600,00 

- US$ 1,000,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,17 por dólar = NCz$ 
2.170.000,00 

TOTAL em NCz$ 8.129.250,00 

Ocorre que naquela data a cotação oficial do dólar era de NCz$ 1,027 
para compra e NCz$ 1,032 para venda. Se a operação houvesse sido concluída ao 
câmbio oficial, portanto, receberia o Sr. Cláudio Vieira apenas NCz$ 
3.851.250,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta 
c:ruzados novos). 

Na mesma assentada, indagou-se ainda do mutuante: 

"No momento do resgate da sua dívida junto à Alfa Trading, qual a 
taxa de câmbio 9.ue o Sr. utilizará para converter em cruzeiros o 
montante de dolares devidos: o câmbio oficial ou o câmbio 
paralelo? 

Sr. Cláudio Vieira - Isso, quero crer que respondi anteriormente. 
Tenho que fazer esse pagamento, inclusive, pelas normas atuais, 
tenho que fazer direto, através de banco. Houve até uma 
modificação neste sentido ,pelo Banco Central, recentemente. 
Então, terá que ser pela taxa oficial, porque tem o contrato e o 
contrato reza cinco milhões de dólares. Então. tenho que comprar 
no Banco Central cinco milhões de dólares, ou três milhões e 
setecentos, o que foi usado. Então, não tenho como fugir a esse 
arcabouço." 

A regulamentação do Banco Central a que se referiu o depoente é a 
circular nO 2.242 de 07.10.92. Entretanto, o que se faculta ali é a transferência de 
cruzeiros para o exterior e não a aquisição de dólares para quitar uma dívida contraída 
no estrangeiro em moeda nacional: 
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"Art. 2° As transferências internacionais de recursos em cruzeiros 
podem ser cursadas lNremente e. independentemente de valor, 
observados, no entanto.. os seguintes procedimentos e condições: 

fi - as transferências em cruzeiros, de valor igual ou superior 
ao equivalente a USS 10,000.00 (dez mil dólares dos Estados 
Unidos), somente podem ser efetuadas por ordem de pagamento, 
cheque administrativo, nominativo, não endossável (não à ordem), 
ou documento de crédito (DOC C); 

m -O tomador da ordem de pagamento, do documento de crédito 
(DOC C), ou o adquirente do cheque, deve declarar ao banco 
interveniente tratar-se de transferênCIa internacional em cruzeiros 
e indicar a sua finalidade." 

Ainda. que o Sr. Gáudio Vieira conseguisse provar junto às autoridades 
monetárias nacionais que, em 26.04.89 recebeu, por empréstimo do Uru~ o 
equivalente em cruzeiros a US$ 3,750,000.00, acondicionados "em duas malas' e "em 
cheques de diversas praças do Brasil", como diz Najun Turner, certamente teria enorme 
dificuldade em justificar a transferência de tal montante, em moeda nacional, convertido 
ao câmbio paralelo, tal como recebeu! 

Já o avalista Luiz Estevão, indagado sobre como se dará a conversão do 
resultado do mútuo, disse: 

"Será feito no câmbio comercial e no Brasil." 

Segundo Qáudio Vieira, Ricardo Forcella é "uma pessoa da maior 
idoneidade" sendo homem da ''Bolsa de Valores do Uruguai", inclusive tendo-a 
representado "em vários encontros internacionais". Não é entretanto' o que apurou a 
CPl. Obteve o órgão de investigação parlamentar cópia dos autos do processo crime a 
que respondeu o financista uruguaio ante o 'Juzgado letrado de primiera instancia en lo 
penal" de Montevidéu, chegando a ser preso pelo crime de "associación para delinquir" 
(at.150 do c.P. uruguaio), tendo a Sociedade sido criada para intermediar "operações de 
câmbio negrou entre os dois países platinos. Mais tarde, voltou o referido Senhor a estar 
envolvido com a justiça penal. Informa a imprensa do seu País: "Ricardo Forcella, 
antiguo corredor de cambIO y de bolsa, está se:íialado en la plaza como un intermediario 
de capitalistas argentinos para operaciones de blanqueo de capitales... su nombre 
apareció vinculado, en septiembre de 1978, al asesinato de un sócio, el contador Roberto 
Sáens Gallinal, cuyo cadável, descuartizado,' apareció en una zo~a aislada de Shangrilá. 
El crimen, que nunca se aclaró, y cuyas investigaciones fueron detenidas por orden de la 
dictadura, tuvo indissimulados móviles económicos y fué atnbuido a un ajuste de cuentas 
entre elementos que traficaban divisas. A raiz de la investigación deI homocidio, se 
descubrió una red de traficantes, de la cua1 Forcella era integrante, por lo que fue 
processado por la justicia. Forcella ya· habia sido investigado en 1970 por otras ~ 
actividades ilícitas (apud jornal Brecha, Montevidéo, 31n /92). 

Todos que de alguma forma estiveram envolvidos nesta "estranha operação 
parecem ter péssimos antecedentes. O escrivão Rodolfo Delgado, aquele a quem 
Forcella Ujmediatamentell se dirigiu após ter assinado o contrato de abertura de crédito 
em janeiro de 1989 para reconhecer a própria firma - no dizer de Qáudio Vieira -:, é 
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outro personagem de vida pregressa desabonadora. Apurou também a CPI ter ele sido 
processado e preso por falsificação de certificado (art.241, inc 2, CP. uruguaio) e por co
autoria em estelionato (art. 347, CP uruguaio) também perante o 'Juizado letrado de 
primera instância en lo penal" de Montevidéu. 

Najun Turner é outro que não foge à regra. Responde a processo por 
contrabando de ouro no Rio Grande do Sul e ilícito fiscal em São Paulo. 

Emilio Bonifacino, aquele a quem Forcella confiou US$ 3,750,000.00, em 
cruzados novos, e que acabou se apresentando no Brasil com apenas a metade da 
quantia em espécie, sendo a outra em "cheques de diversas praças", merece as seguintes 
referências por parte de Najun Turner: "Que a chegada de Bonifacino surpreendeu o 
interrogado, posto que há algum tempo não o via, e inclusive se tratava de pessoa a 
.~~eh o interrogado não confiava por ter atrasado dehberadamente a entrega de 

. eiro proveniente do negócio entre ambos, em cobrança no Banco Sudameris, 
agência central de Montevidéu, fato ocorrido no ano de 1978 ou 1979" (Inquérito Policial 
nO 191192 SR-DF, 2° vaI., pg. 526). 

De tudo que se viu e ouviu sobre esta malfadada "Operação Uruguai", a 
uruca prova convincente que há, além das negativas, é o depoimento de Sandra 
Fernandes de Oliveira, secretária da empresa onde foi urdida. Após discorrer 
minudentemente sobre os prolegômenos, a evolução e a conclusão da montagem havida 
em junho/julho de 1992, não teve dúvida em asseverar que "toda a movimentação do 
escritório, desde o início do mês, estava voltada única e exclusivamente para esse 
trabalho, para o trabalho que eles chamavam de "Operação Uruguai" ou, como eles se 
referiam às vezes,· "o trabalho para o Planalto". 

Ainda que documentação idÔnea houvesse a sustentá-la, difícil seria 
acreditar na versão do empréstimo platino acoplado à compra de ouro em São Paulo. 
Quando se vê que não há um único elemento probante hábil a confirmá-la e que toda a 
prova instrumentária aponta em sentido contrário, toma-se certo que tudo não passou 
de unia vã tentativa de justificar o injustificável, de explicar o inexplicável, de suprir a 
lacuna do inconfessável. 

Fato que sobremaneira chocou o sentimento público da dignidade e 
decoro foi sem dúvida o saque dos depósitos bancários do Presidente às vésperas das 
medidas legais destinadas a bloqueá-los, editadas pelo próprio denunciado. O 
Presidente, assim, esquivou-se do malsinado "confisco" da conta corrente e da poupança. 
Efetivamente, sua secretária e gestora da conta bancária presidencial, Ana Acioly, em 13 
de março de 1990, dia anterior ao feriado bancário que precedeu o bloqueio de todos os 
ativos financeiros, retirou da conta para ele movimentada NCzS 2.428.000,00 
equivalentes a US$ 63,500.00, ou Cr$ 635.000.000,00 em valores atuais. Tentando 
justificar o episó.dio, diz a defesa: 

liA verdade é que o saque destinava-se a atender a pagamento de 
despesas e foi efetuado através de cheque administrativo, por 
sugestão de um funcionário do banco, que informou ser esta uma 
prática corrente naquele momento de incerteza sobre o que ia 
acontecer, por recomendação de todos os especialistas do mercado 
financeiro. 
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Se precisava atender a pagamentos de des~sas tão altas, não seria 
necessário comprar um cheque administrativo, podendo emItir cheques comuns aJavor 
dos credores. Se as despesas datavam de antes de 15 de março, poderiam ser quitadas 
em cruzados novos, nada j~tifi.cando o açodamento. 

o mais grave vem no parágrafo que-se segue: 

"F...xatamente porque foi surpreendida com o decreto de 
indispombilidade dos ativos é que a Sra Ana Acioli se viu obrigada 
a buscar o auxílio de conhecidos. que obtiveram a troca do cheque 
por cruzeiros, com uma empresa de transportes, autorizadas a 
pagar as despesas em cruzados novos." 

Trata-se aí de autêntica confissão do ilícito. De fato, a Portaria nO 100, de 
03 de abril de 1990, do então Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, previu: 

" Art. 1° Fica autorizada, no prazo de cinco dias úteis, a contar da 
data de publicação desta Portaria, a conversão em cruzeiros dos 
valores objeto de cheques relativos a ffetes realizados entre 1° e 16 
de março de 1990. em favor de transportadores de carga. desde Que 
firmado termo de responsabilidade perante a instituição 
financeira" 

A transportadora de carga que se ~~~tou a "auxiliar" a na Ana Acioli 
nesta empreitada foi a WADEL, do Sr. Wa~er edo, futuro comprador da VASP, 
pessoa que pouco depois começou a assediar a Petrobrás para obter um empréstimo 
lesivo aos interesses da estatal, inclusive com a intermediação do indefectível Paulo 
César Farias. . 

A ação da secretária caracterizou-se, pois, como expediente fraudulento 
para, em concurso com terceiro,. frustrar a eficácia da norma inscrita no artigo 5° da 
Medida Provisória nO 168, de 15 de março de 1990 que prevê: 

"Art. 50 Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos em 
cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2° do artigo 1°, 
obedecendo o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados 
novos). . 
§ 10 As quantias que excedererp. ó limite, fixado no "caput" deste 
artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991 em 12 
(doze) parcelas mensais iguais e sucessivas." 

. Ademais, mesmo após ter prestado o compromisso, em sessão solene do 
Congresso Nacional, de manter, defender e cumprir a Çonstituição, observar as leis e 
promover o bem geral do povo brasileiro (art. 78 CF), continuou o Presidente a guardar 
seus haveres financeiros em conta corrente mantida em nome de terceiro (Ana Acioli), 
violando assim não só a legislação tnbutária, mas . sobretudo as normas penais, 
repressoras da sonegação fiscal (Lei nO 4.729, de 14 de julho de 1965 e Lei nO 8.137, de 
27 de dezembro de 1990). 

Perguntado Oáudio Vieira por que razão não mantinha o Presidente seus 
recursos financeiros em conta bancária em nome próprio afirmou: -
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li ••• porque as contas estav~ em nome da :os Ana Acioli, que foi 
identificada perfeitamente. Havia, digamos. uma substituição de 
titular identificado." 

No conceito do Presidente afastado, segundo suas razões de defesa, Paulo 
César Farias era um "empresário respeitado no Estado de Alagoas", pessoa em quem 
depositava "total confiança." Curioso conceito este já que a citada pessoa, desde a 
década de 70, encontrava-se, envolvida, como gerente da Tratoral em Maceió, 
juntamente com o seu cônju~e~ em mais ~e sete1?-ta processos administrativos, abertos 
pelo Banco CentraI, por ennssao de duplicatas sunuladas (art. 172 cp). Até o mês de 
março de 1990, estava o empresário impedido de ter acesso às operações de crédito 
rural, em virtude· das suas atividades ilícitas. E isto não era apenas do conhecimento 
restrito ao estado de Alagoas. Noticiava o Jornal do Brasil, em 20 de setembro de 1989: 

"José Tupy Caldas Moura, Diretor de fiscalização do Banco 
Central, declara que Paulo César Farias, tesoureiro da campanha 
presidencial de Fernando Collor de Mello (PRN), está impedido de 
fazer operações de crédito rural e agroindustrial. Desde maio de 
1987, Farias está na lista negra do Banco em razão de 
irregularidades cometidas em suas atividades privadas." 

Poucos dias após a posse do novo governo, eleito em 1989, usando de 
falaciosa argumentação e atnbuindo culpa pelas irregularidades havidas aos seus 
"clientes", consegue o ex-tesoureiro da campanha que o Banco Central promova o 
"desimpedimento" de seu nome. 

Renan Calheiros, ex-líder do Governo na Câmara dos Deputados, ao 
depor perante a CPI, foi enfático em afirmar que, por diversas vezes, alertou o 
Presidente empossado ém março de 1990 sobre o tráfico de influência a que se dedicava 
P.C. Farias desde o início da sua gestão: 

"O Presidente da República tinha pleno conhecimento das ações 
do Sr. Paulo César Farias porque foi advertido e informado por 
mim, enquanto era lider no Congresso Nacional . 

....................................................................................................................... 

Que objetivos conduziam as reuniões freqüentes entre o Presidente 
da República e o Sr. Paulo César Farias, por este confirmadas aqui 
nesta CPI, realizada na própria Casa da Dinda ou no Palácio do 
Planalto conforme ele próprio Paulo César Farias aqui admitiu? 
De quem emanava o poder de dirigir bilhetes à Sra. lV1inistra da 
Economia? 

...............................................................•............•.............. ~ ..................... . 
o que eu gostaria de reafirmar· a esta CP!, Senador Mauricio 
Corrêa, é que o Presidente Fernando Conor sabia das estripulias 
do Sr. Paulo César Farias no Governo - do tráfico de influência, do 
poder paralelo, da sua força para demitir, nomear e comandar uma 
tr:i.a~em baliza,~ (]\ norteamento 

-<"" ,"'"1 
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Eu voltei a falar com o Presidente da República a respeito de Paulo 
César Farias nos momentos que antecederam o escândalo SOS 
Rodovias. Foi o primeiro escândalo do Governo, e a imprensa 
entendeu como tal. O Sr. Paulo César Farias havia nomeado o Sr. 
Marcelo Rlbeiro para a Secretaria Nacional de- Transportes, e 
havia nomeado, também, o Sr. José Henrique D'Amorim para o 
DNER. O DNER e a Secretaria Nacional de Transportes fizeram 
ao Governo uma proposta, no sentido de dispensar as licitações, 
em função da urgênCIa que a recuperação das estradas requeria. 
Eu adverti o Presidente da República de que isso inevitavelmente 
teria repercussão política no COngresso e que as informações eram 
que Paulo César Farias estava envolvido no problema da dispensa 
da licitação. 

Eu tive outra conversa com o Presidente Fernando Collor 
específica sobre a utilização da máquina do Governo Estadual de 
Alagoas e da participação e do tráfico de influência, dos desvios de 
recursos do Sr. Paulo César Farias na campanha eleitoral. Essa 
conversa foi testemunhada pelo Ministro Bernardo Cabral que, 
dignamente, esp<;mtâneamente, deu entrevista aos órgãos de 
comunicação comprovando tudo o que eu disse à Revista VEJA 

Eu disse na oportunidade, ao Presidente da República, que a 
CEME era um dos órgãos que mais desviavam recursos para a 
campanha eleitoral em Alagoas. Por que a CEME? Porque a 
CEME tinha como Diretor Financeiro o Sr. Luis RIbeiro, que fora 
indicado pelo Sr. Paulo César Farias para o governo. E tinha como 
Secretário Executivo do Ministério da Saúde o Sr. Luis Romero 
Farias, irmão de Paulo César Farias '" 

Afirmo categórica e peremptoriamente ... 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares. Fazendo soar a campainha) -

Interrompo o Sr. Relator, para registrar neste momento a'presen~ do Sr. Presidente do 
Senado, Mauro Benevides, a quem convido para integrar a Mesa.(.Pausa) 

Após registrar a presença honrosa do Presidente Mauro Benevides, 
devolvemos a palavra ao Relator Antônio Mariz. . 

O SR. RELATOR (Antônio Mariz) - Afirmo categórica e 
peremptoriamente que comentei os fatos, que levei os indícios de 
provas, que pedi para apurar e que o Presidente se omitiu. 
Disse ao Presidente que Sua Excelência precisava tomar 
providências em relação ao empresário Paulo César Farias, porque 
os indícios de corrupção começavam a se generalizar ........... " 

Enfim, declarou: (Ainda O Sr. Renan Calheiros.) 
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''Paulo César Farias eXIbia o cartão de crédito da D. Rosane Collor 
de Mello e dizia, diante de todos, que D. Rosane Collor de Mello 
estava se excedendo nas despesas, que ele tinha dificuldade de 
pagá-las." . 

O Sr. Omes Silva, ao testemunhar perante esta Comissão Especial, 
confirmou ter o Presidente da República sido o responsável pela inclusão do nome de 
Marcelo Rlbeiro na lista de candidatos ao posto de Secretário Nacional de Tr~~~es, 
sabendo depois que o Planalto o escolhera para o cargo; também o ex- .. tro 
Bernardo Cabral reconheceu ter estado presente à reunião na qual o ex-Deputado 
Renan Calheiros fez criticas quanto à influência do empresário no pleito de Alagoas. 

Luiz Octávio da Motta Veiga, ex-Presidente da PETROBRÁS, disse na 
CP! e reiterou perante este órgão que P. C. Farias, apresentando-~e como pessoa da 
intimidade do Presidente, assediava reiteradamente a PETROBRAS, seja para obter 
favores para parentes, seja para intermediar negócios em favor de amigos seus (Wagner 
Canhedo da V ASP), seja, enfim, para tentar inteirar-se das licitações em curso no órgão. 
Pediu exoneração do cargo em face das pressões exercidas, nunca tendo logrado sucesso 
em fazer cessar as investidas de P. C. Farias. 

Na qualidade de testemunha, declarou à Comissão: 

"Sr. Relator (Antônio Mariz) - No exercício da presidência, o 
senhor foi procurado pelo Sr~ P. C. Farias? 

Sr. Luís Octávio da Motta Veiga - Fui. 

Sr. Relator (Antônio Mariz) - Foi procurado com freqüência? A 
que título ele o procurava? 

Sr. Luís Octávio da Motta Veiga - No começo foi uma aproximação 
muito vaga, até que surgiram os casos em que ele se interessava 
mais como uma plataforma d~ estação do petróleo que estava 
sendo julgada pela PETROBRAS; o problema com o posto ge um 
irmão dele, em Alagoas, que era devedor da PETROBRAS. E, 
finalmente, culminou com o caso do financiamento de 50 milhões 
pleiteados para a V ASP, para viabilizar o processo de privatização. 
São vários os casos, quer dizer, começou a se formar uma procura 
maior de conhecer pessoas, de sociabilizar, enfim. Mas depois foi 
realmente um negócio· de adyocacia admjnistrativa e de procurar 
viabilizar coisas no âmbito da PETROBRAS. 
Ele começou a me procurar - continua0 Sr. Motta V~iga - em maio 
de 1990. Fez várias ligações, esteve na PETROBRAS pelo menos 
três vezes. Se o senhor quiser, posso dar as datas de to4.as as 
ligações que ele me fez, para a Presidência da PETROBRAS. A 
primeira foi no dia 03 de maio, como falei; em junho, ele ligou nos 
dias 6 e 7; em julho, no dia 17; em agosto, ele fez quatro ligações: 
dias 14, 17,21 e 28; em setembro, quando começou a concretizar o 
caso da VASP, ele fez oito chamadas: nos dias 03,11,14,19,20,21, 
22 e 26; e a última ligação foi no dia 10 de outubro. Foram 17 vezes 
que ele me ligou, não quer dizer ... Essas são ligações feitas pela ... 
Acredito que os senhores possam ter o registro delas, porque foram 
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feitas para a Presidência da PETROBRÁS. Fora essas ligações, 
como relato na entrevista que dei à revista VEJA, ele me procurou 
ainda num hotel em Nova Iorque, onde eu estava hospedado. 
Ugou duas ou três vezes para lá, sendo que, da última vez, a minha 
mulher atendeu e disse que eu não queria atender, enfim, que eu 
não iria atendê-lo. 
Evidentemente, nem todas as ligações estavam ligadas ao caso 
V ASP, mas sempre há algum assunto em que ele estivesse 
interessado. Ele estava muito interessado no caso da plataforma, 
no caso do irmão, não tanto .- talvez os valores não fossem tão 
vultosos. E no· caso da V ASP, então, ele voltou à carga com força 
total" 

E até o ex-Ministro Alceni Guerra levou ao conhecimento do Presidente 
fatos envolvendo o Sr. Paulo César Farias: 

"Que no início do segundo semestre de 1991, durante a fase de 
concorrência para a construção de cinco mil CIAC's, o declarante 
tomou conhecimento, através do Coordenador do Projeto, Nivaldo 
Almeida, de que estaria havendo pressões dos empreiteiros no 
sentido de se estabelecer um preço por volta de quatrocentos a 
quatrocentos e quarenta dólares por metro quadrado construído; 
que segundo Nivaldo, as empreiteiras estariam alegando que 
poderiam obter esta elevação de preços junto ao Sr. Presidente da 
República, usando de canais, entre eles através do Sr. Paulo César 
Farias; que o declarante, em audiência com o Presidente Collor, o 
informou sobre esta pressão dos empreiteiros e a participação de 
Paulo César Farias no caso, tendo então o Presidente Fernando 
Collor dito ao declarante que fosse rigoroso na fixação do preço de 
maior interesse para o Governo" (Inquérito 191/92-SR, vol m, pág. 
211) 

Sebastião Curió Rodrigues Moura, em depoimento prestado à CPI em 23 
de julho de 1992, disse que no dia 12 de julho de 1990 avistara-se com o Presidente da 
República no Palácio do Planalto tendo prometido ajuda na tentativa então 
empreendida de voltar à Câmara dos Deputados como representante do Estado do 
Pará. 

Já no dia 01 de setembro de 1990, encontrou-se casualmente com o 
Presidente da República no Restaurante Florentino e voltando ao tema da prometida 
ajuda de campanha, pediu que aguardasse uma comunicação do Ministro Cabral. Logo 
no dia seguinte, diz ter havido contato telefônico com o ex-Ministro da Justiça, a quem 
passou o número dos seus telefones de Brasília para que a pessoa intermed.ladora do 
repasse dos recursos providenciasse o numerário. Seguiu-se, então, uma chamada 
telefônica do Sr. Paulo César Farias, a quem disse estar precisando de cerca de dez 
milhões para cobrir os gastos eleitorais. EsClareceu o depoente: 

"Permaneci alguns instantes ao telefone aguardando; ao retornar o 
Dr. Paulo César Farias perguntou-me se teria alguém de confian~ 
para ir buscar o valor naquele escritório tendo informado que: a 
lD1portância deveria ser apanhada naquele escritório que era do 
nosso amigo na campanha, tá?" Acrescentando: IV ocê sabe onde é, 
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não?" Respondi que sim •.. O escritório de campanha era no 
Edifício OK do Sr. Fernando Collor de Mello. O Dr. Paulo César 
Farias forneceu o telefone para contato de número 321--8977, 
dizendo que o emissário procurasse na Marta, ficando acenado 
q~e a p~eira: parcela seria no dia 06 de .setemb~o de 1990, dois 
dias depoIS - enquanto que a segunda sena no dia 20 do mesmo 
mês." 

Acertados os detalhes de valor, épocas e local de pagamento, pediu o 
interlocutor um favor nos seguintes termos: 

"Agora, . vou precisar de um favor seu: "Eu queria que o Senhor 
anotasse um número aqui de São Paulo. Amanhã o Sr. vai dar uma 
ligada para lá. Anote este número: 455-7342 ou 418-6361. Isto é na 
Mercedez-Benz, tá?" Disse-me, ainda, que ligasse para os telefones 
em São Paulo, apresentando-me como Deputado Sebastião Curió 
e dizendo que gostaria de falar com o Dr. Schauer ... Eu deveria 
então agradecer a ajuda que a referida pessoa estava nos dando. 
Lembrou, ainda, que eu não entrasse em maiores detalhes com o 
Dr. Schauer." 

Acrescenta o depoente haver recebido dois cheques, no valor de Cr$ 
5.000.000,00 cada, ambos assinados por Jorge Bandeira de Melo sob o nome de 
correntista fantasma José Carlos Bonfim. 

Em dezembro de 1990, foi procurado pelo Sr. P. C. Farias que, após uma 
conversa genérica sobre as atividades em Serra Pelada, disse saber que o depoente 
estava prestes a assinar um. contrato com a empresa Cervaz, o que era verdade. Em 
seguida declarou à Comissão: 

"O Dr. Paulo César Farias, num tom até muito autoritário, disse
me, com o dedo indicador em riste: "O senhor não vai assinar. O 
negócio da Cervaz não é bom. A grande parte ficará com os 
garimpeiros. O senhor vai assinar com uma empresa de amigos 
meus, onde se pagará royalties à Coo~erativa, até porque a Cervaz 
tem uma dívida de campanha conosco '. 
Disse-me ainda o Dr. Paulo César Farias que lia Cervaz tinha um 
crédito com a Caixa Econômica Federal para receber em Manaus e 
que, se fosse necessário, bloquearia esse dinheiro." 

Consoante apurou a CPI em longo e exaustivo levantamento, a EPC e a 
Brasil-Jet de P. C. Farias, a partir de março de 1990, receberam milhões de dólares por 
serviços que nunca foram prestados. 

Com efeito, uma das modalidades de operação dos chamados ''Esquema 
PC' era obter contnbuições de empresas, mascarando-as, para efeitos contábeis e fiscais, 
sob a forma de pagamento de pretensos serviços prestados àquelas. 

Sendo notórias as ligações de Paulo César Farias com o Presidente da 
República, as empresas instadas a contnbuir para o ''Esquema PC' o faziam temendo a 
imposição de represálias, em caso de recusa, ou com vistas a situações comerciais 
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vantajosas de que eventualmente pudessem, no futuro, vir a participar, com beneplácito 
governamental. 

É exemplo do modus operandi e das motivações que levaram empresários 
a contnbuir para o ''Esquema PC o depoimento prestado à CP! pelo mdustrial 
ANTONIO ERMÍRIO DE MORAES, cujas empresas contrataram com a EPC serviços 
de consultoria envolvendo "estudos para eventual implantação de uma unidade 
industrial no estado de Alagoas", pelo preço correspondente a US$ 250,000.00 (duzentos 
e cinquenta mil dólares norte-americanos), serviços estes que nunca foram nem seriam 
prestados, até porque os técnicos que integravam a contratada eram de "nível médio 
para baixoU, fato do conhecimento ~os contrataptes. 

Apurou a CPI a existência de expressivo elenco de empresas 
"contnbuintes" do "Esquema PC' em montante correspondente a vãrios milhões de 
dólares nort~-americanos, destacando-se, pelo valor dos "serviços" pagos (e não 
prestados) a seguintes: 

Construtora Norberto Odebrecht SA US$ 3,200,000.00 
Construtura Andrade Gutierrez 1,700,000.00 
Construtora Tratex SA 290,000.00 
Mendo Sampaio SA 260,000.00 
Grupo Votorantim 250,000.00 

Espantoso é o conteúdo do que se encontra gravado no computador da 
VERAX, outra empresa de P. C. Farias: 

"Refluir - Retirada estratégica de modo a reduzir sensivelmente o 
grau de exposição e de vulnerabilidade 
O sentimento generalizado contra o lobbysta titular vem se 
cristalizando dia a dia. Permitir espaço ao lobby para operar, seja o 
político seja o tradicional. 
LIberar áreas não elegíveis, admitir que não é possível enquadrar 
todos os Ministérios. 

Por conveniência e necessidade o bigboss modificou a estratégia de 
atuação com claras e evidentes decisões de completo expurgo da 
ação dos operadores, o que implica em rediscutir o modelo 
existente a partir de um ba1iz.arnento superior. 
Por maior que seja o expurgo, o mercado (parceiros mais 
expressivos e confiáveis) sempre terá em conta que o 
relacionamento entre os dois amigos é mais duradouro que um 
casamento, e, paliativamente, irá buscar soluções para os seus 
problemas, não importando quem sejam os futuros interlocutores, 
mas tendo em conta que não poderá deixar de dar sua contnbuição 
permanente ao Sistema anterior" (fls. 413 do 5° voL do inquérito 
191192)~ 

E no banco de~ dados deste computador há um amplo registro das grandes 
obras públicas em andamento, com todos os detalhes pertinentes, como "Se fosse uma 
central do governo. Significativamente, denomina-se o arquivo "CASH" e a senha de 
acesso é "COLLOR". (fls. 405 do 5° voI. do inquérito 191/92) 
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Motta Veiga, ex-Presidente da PETROBRÁS, foi o primeiro a pública e 
ostensivamente, denunciar o tráfico de influência que fazia P. C. Farias ostentando o 
título de amigo íntimo do Presidente da República. Antes mesmo de YN agner Canhedo 
ganhar o leilão de privatização da V ASP, já buscava na PETROBRAS interceder em 
favor do amigo para que obtivesse um empréstimo de US$ 40,000,000.00, sem juros. 
Motta Veiga resistiu e caiu, ou melhor, pref~riu sair para não se comprometer. 
Detonado o escândalo, houve por bem o Presidente, de retomo da Europa, convocar a 
imprensa para anunciar uma ampla investigação sobre o assunto, não sem antes permitir 
que o seu porta-voz Gáudio Humberto qualificasse o executivo de "insubordinado". 
Requisitou a CPI cópia da sindicância ou inquérito instaurado na certeza de que a 
providência fom adotada à época. Para surpresa geral, constatou-se que a única 
lnÍciativa adotada no âmbito da estatal foi a de constituir uma comissão de alto nível 
para historiar o curso dos eventos, concluindo-se que o negócio pretendido por Canhedo 
era inviável. ~obre Paulo César Cavalcante Farias,. nem uma pal?-vra. Silêncio absoluto, 
total omissão, como se jamais tivesse posto os pés na PETROBRAS. 

Estamos, de fato, diante de um "teatro do absurdo", como diz a 
defesa. Mas não em virtude da acusação, do processo ou da verdade que emerge 
cristalina dos autos e sim em decorrência da inverossímil versão narrada, pretendendo 
fazer crer na existência de um fantasioso empréstimo uruguaio no valor US$ 
3,750,000.00, cuja materialidade não se prova, na aquisição de 318 Kg de ouro, sem 
registro nem rastro, no resgate de aplicações de impossível identificação e, por 
derradeiro, nas imaginárias "sobras de campanha", que se afirma, contra a prova literal 
dos autos, terem existido, mas ninguém sabe a quanto montaram ou onde estavam 
depositados. 

. Em contrapartida, são reais os milhões de dólares faturados por Paulo 
César Farias junto às maIores empresas do País por serviços de "assessoramento verbal" 
consistentes no repasse de informações sobre as "idéias da equipe econômica"; as notas 
fiscais e duplicatas simuladas da Brasil J et emitidas para justificar o recebimento do 
fruto da extorsão; a família de "fantasmas" idealizada, materializada e operacionalizada 
no seio das empresas de P. C. Farias e que era utilizada para transferir recursos para o 
Presidente afastado, seus familiares e empregados. 

A ordem estatal só se justifica pelos superiores fins que busca realizar. O 
poder que o povo delega aos governantes há de ser utilizado em proveito da 
coletividade, do progresso, da paz e da justiça. Exige-se dos eleitos conduta ilibada e 
idoneidade de comportamento porque com a investidura nas mais elevadas funções da 
República passam a ser órgãos do Estado e, nesta qualidade, têm o indeclinável dever de 
velar pela credIbilidade das institui~ões. A conduta ímproba, o atentado à moral, a 
agressão à ética, sobre serem intoleraveis por que violam a fidúcia que se depositou nos 
responsáveis pela tutela e resguardo da res publica, acarreta danos inaceitáveis à 
estabilidade da organização sócio-política da Nação. 

Constitucionalmente, cabe ao Presidente da República uma dupla função: 
a de Chefe de Estado e a de exercício da direção superior da administração. Como 
primeiro mandatário executivo do país, cumpre-lhe observar e fazer cumprir os 
postulados que informam a atividade administrativa, entre os quais se insere o devido 
resguardo da moralidade dos atos de gestão. Tão grave é a improbidade no campo da 
administração pública que a Lei Maior sujeita o infrator à suspensão dos direitos 
políticos e à perda do cargo, independentemente das sanções civI.s, administrativas e 
penais cabíveis. Quando o autor da transgressão é a própria autoridade maior, a9uele 
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que acima de todos deve dar o exemplo de correção e lisura, a pena vem fixada no 
próprio texto da Lei Fundameqtal: perda do cargo com inabilitação, por oito anos, para 
o exercício de função pública. E o mecanismo institucional de defesa da sociedade, não 
só para afastar o indigno mas também para evitar que volte a trair a Nação. 

O Presidente afastado, tão logo assumiu o poder, baixou medida 
provisória, convertida na Lei 8.027, de .12 de abril de 1990, explicitando as regras de 
conduta exigíveis aos agentes públicos. Entre os deveres menciona-se: ser leal às 
instituições; observar as normas legais e regulamentares; e manter conduta compatível 
com a moralidade pública (art. 2°, incisos fi, m e VIlI). Constituem faltas 
administrativas: valer-se ou permitir dolosamente que terceiros tirem proveitos de 
informação, prestígio ou influência, obtidos em função do cargo, para lograr, direta ou 
indiretamente proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública; e aceitar ou prometer aceitar propinas ou presentes, de qualquer tipo ou valor, 
bem como empréstimos pessoais ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas 
atnbuições (art. 5°, incisos I e VIlI). O diploma instituidor do regime único dos 
servidores também sancionado pelo Presidente afastado, reitera os preceitos nos artigos 
116, incisos 1, lI, m e IX, e 117, inciso IX (Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990). 
Finalmente, a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, que atualizou a legislação repressiva do 
enriquecimento ilícito no exercício dos cargos públicos, fixa severas sanções para os que 
se locupletam às custas da função que deveriam exercer com integridade e lisura. 

Restou amplamente comprovado no presente processo que, ao longo do 
exercício do mandato, de forma sistemática, regular e ininterrupta, o denunciado auferiu 
vultosos e injustificados ganhos patrimoniais, todos oriundos de fontes escusas e não 
declaradas. Recebeu, também, favores e presentes de expressivo valor econômico sem 
causa licita e ostensiva. Omitiu-se dehberadamente de agir quando informado das 
atividades ilícitas a que se dedicava a pessoa responsável pelo suprimento das vultosas 
verbas com que se locupletou. Ademais, sonegou ao fisco informações sobre a renda e o 
patrimônio acrescido. Violou iterativamente normas de ordem pública de sua própria 
miciativa, cujo propalado :fim era evitar a evasão tnbutária e alcançar estabilidade 
econômico-financeira do País. A agravar a situação, invocou como justificativa a 
apropriação de fundos eleitorais e a realização de uma operação de crédito clandestino 
concluída por interposta pessoa. Tratar-se-iam de outras tantas agressões à ordem 
jurídica caso tivessem tido a respectiva materialidade comprovada. 

A materialidade dos fatos resulta da abundante prova documental 
produzida. A autoria se infere a partir do teor da própria defesa apresentada. 

Houve-se o denunciado de forma indigna, indecorosa e desonrosa no 
exercício do cargo por haver reiteradamente afrontado todos os princípios e normas 
atinentes à moralidade pública. Violou e permitiu que fossem violadas normas cogentes 
administrativas, tnbutárias e penais. 

10. DAS CONCLUSÕES 

Encontra-se, desse modo, demonstrada a materialidade dos delitos 
descritos na denúncia. Existem suficientes indícios de autoria, incriminando o Presidente 
da República. 
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Seria esse, portanto, culpado por "permitir, de forma expressa ou tácita, a 
infração de lei federal de ordem pública" (an. 8<'. 7, da Lei nO 1.079, de 1950) e por 
"procedc:r ~e modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" (Art. 90, 
7, da LeI n 1.079, d~ 3950). 

A Comissão Especial declara, pois, procedentes as acusações, para que o 
Senado Federal, se assim o entender, pronuncie e julgue o Presidente da República, 
Fernando Affonso Collor de Mello, em obediência à Constituição e às leis. 

Este é, sem dúvida, um momento histórico, construído com a dehberação 
que tomaremos. Em mais de um· século de vivência republicana, pela primeira vez 
comparece o Presidente da República ante o Senado, instituído esse em órgão judiciário. 
Permanecerá na memória do povo brasileiro o desfecho do processo de impeacbment, 
qualquer que seja ele. 

Que não se assinalem, porém, no dramático episódio, apenas seus 
aspectos negativos - o descrédito da autoridade, o vilipêndio das instituições, o 
comprometimento do Estado. Mas, ao contrário, que se constitua no marco inicial de 
tempos emergentes, onde sejam sinônimos a honradez e o exercício dos cargos públicos, 
onde democracia e responsabilidade política assumam sua indissociabilidade, firme e 
perenemente. 

Destes acontecimentos e deste tempo, remanesça a lição, às gerações 
presentes e à posteridade, do imperativo da honra e da dignidade na vida pública 
brasileira, pedra angular da construção democrática. 

(Schiller ). 
"Indigna é a nação que não aceita com alegria tudo sacrificar à sua honra" 

Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1992. 

Este é o relatório, Sr. Presidente. 
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o SR.. PRESIDENTE (Ecio Alvares) - Neste momento, solicito a lista de 
inscrição, se houver, para efeito de discussão do parecer do Sr. Relator. 

A Presidência vai examinar a lista de inscrição, para a discussão do 
parecer do Senador Antonio Mariz. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, para discutir o 
relatório. 

o SR.. NEY MARANHÃo - Sr. Presidente, Sr. Relator, demais membros 
companheiros desta Comissão: 

. Antes de discutir a matéria, eu peço a atenção da Mesa e dos 
companheiros para uma comunicação que recebi de Nova York, do Senador Odacir 
Soares, que está representando o Congresso na Assembléia Nacional da Organização 
das Nações Unidas, e é o motivo de S. Exa. não estar aqui presente. 

De acordo com essas informações, S. Exa. votaria contra o relatório. 
Sr. Presidente, ouvi atentamente a Relatoria do eminente Senador 

Antonio Mariz, por quem tenho profunda amizade e respeito. O trabalho que S. Exa. fez 
será o trabalho que, como bem disse S. Exa., irá ficar na História deste País, trabalho, no 
meu entender, sério, realizado por um Senador merecedor do respeito de todos nós, 
pela sua credlbilidade. . . 

Tenho a honra de ser amigo de -'8. Exa. e creio que todos aqui presentes 
também têm esta honra. Mas permita-me, SI. Presidente, e eminente Sr. Relator, 
Senador Antonio Mariz, dizer que desde o início deste episódio fala um Senador que 
acreditou, desde a primeira hora, nas propostas do Presidente afastado, e teve a honra 
de ser o primeiro Senador a apoiar sua campanha. 

Tenho uma experiência de vida pública de muitos anos, tanto no auge do 
poder, como no ostracismo. Neste momento em que estamos discutindo o impeachment 
de um Presidente da República, fato que alguns dos Ministros do Supremo talvez 
julgassem impossível, praticamente todos os países do mundo estão com os olhos 
voltados para o Brasil. • 

Este Senador, desde o início, tem se batido pela coerência daquilo que 
acredita, embora possa ter um prejuízo político. Talvez neste momento em que a 
comissão vai votar a relatório do eminente Senador Antonio Mariz, lembro-me da 
história do grande COISO francês, o imperador Napoleão Bonaparte. O comandante, 
após julgamento, da história depois da derrota de Waterloo, foi deportado para viver o 
fim da vida na ilha de Santa Helena. 

. Este Senador se compara, mais ou menos, a uma personagem dessa 
história. Digo aqui neste momento que não faltou conselho a Sua Excelência o 
Presidente da República, desde o início do Govemo. Como seu lider, defendi algumas 
vezes de ataques pessoais Senadores de oposição. Hoje posso aqui citar o testemunho 
do Senador Jutahy Magalhães e do líder do PMDB Humberto Lucena, que reclamava 
de algumas atitudes de auxiliares que atacavam diretamente o Congresso, inclusive o 
atual Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro. 

Sou um homem coerente. Passei pelas piores e melhores coisas da vida. 
Fui cassado, tive os meus direitos políticos suspensos, fui processado, respondi IPM, 
passei um período na cadeia tambem, mas sou o mesmo homem e me comparo hoje 
talvez àquele que acompanhou Napoleão a vida toda, o Marechal Nei(?), que na história 
foi fuzilado. Eu poderei ser fuzilado politicamente, mas eu me bato, Sr. Presidente, meu 
caro amigo Relator e meus companheiros, em:razão da dúvida que tenho. S6 a dúvida! 
Se eu não tivesse essa dúvida, eu votaria a favor desse relatório. Mas tenho uma dúvida. 

Vou contar aos senhores aqui Aconteceu comigo e o Presidente Collor, 
quando foi denunciado, através de uma reportagem na revista Veja, o meu companheiro 
de Partido, Líder do PRN,. na Câmara dos Deputados. Levei a revista ao Presidente 
Collor, dizendo-lhe, em função do respeito que tenho ao meu companheiro de Partido, 
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Deputado .Oeto Fal~o, que,. no meu entender. S. J?m. tinha que se defender e para se 
defender tinha que sarr da Liderança do nosso PartIdo, porque no Senado eu não teria 
condições de defendê-lo num assunto dessa natureza na imprensa nacional. . 

Ele virou-se para mim. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não trastejou. olhou 
dentro dos meus C?~os. e, sem parar para I?ara p~nsar, dis~e: S~nador, eu não preciso de 
Lula como meu nmmgo dentro do PaláCIO, eu Já te$o mmngos dentro do Palácio do 
Planalto. . . 

Deu essa resposta, e nós começamos a fazer um trabalho que redundou na 
renúncia do Deputado Oeto Falcão. Desejo que S. &a. se defenda para o bem da 
Nação e da nossa classe política. 

Em todo o processo, em tudo que estou vendo aqui, nenhuma testemunha, 
fora o ex-Deputado e Uder Renan Calheiros, disse que denunciou essas peripécias do 
maior assaltante deste País: Paulo Cesar Farias. Mas é uma testemunha suspeita, em 
razão dõJ:oblemas de Alagoas, dos problemas, com o respeito que tenho ao Deputado 
Renan eiros, pela posição, pelas condições de Alagoas, onde ele tinha uma eleição 
certa e foi derrotado. Como? Esse é um problema que S.Exa. tem que explicar à classe 
~~%ca alagoana Mas, fora isso, nenhuma testemunha de acusação, de defesa, nenhum 

. . tro de Estado, nenhum Secretário de Estado, nenhuma pessoa ligada ao primeiro, 
segundo ou terceiro escalão, deu a entender que o ~residente da República, por alto, 
queria que desse apoio direta ou indiretamente ao Sr. Paulo César Farias. Não vi isso em 
nenhum relatório. 

A segunda dúvida que tenho, meu caro amigo, Relator Antonio Mariz: o 
Presidente da República, com a força que tem o presidencialismo, não se utilizou dessa 
força, em nenhum momento, para procrastinar o encaminhamento das investigações, 
seja na área da Policia Federal, seja na área da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em 
nenhum momento. Hoje, é a primeira vez na história que temos bandido de colarinho 
branco na cadeia, no caso da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência. 

Então, Sr. Presidente, Sr. Relator e demais companheiros de Comissão, 
eu respeito o voto de V.Exas., mas a minha consciência, apesar de amanhã poder - como 
digo - ser fuzilado politicamente, agir de outra maneira. Pode até ser que, no momento 
da votação, eu pense diferente; mas,. neste momento, não tenho condições. Na dúvida, 
de acordo com o Direito, pró-réu. E é este o meu pensamento. Pela dúvida que tenho, 
voto contra o relatório. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Ainda na fase de discussão do 

relatório, o próximo orador é o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -SP) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o extraordinário trabalho 

do Senador Antonio Mariz que, de uma forma muito consistente,' aponta as diversas 
contradições nos depoimentos, em especial das testemunhas que, de alguma forma, 
procuraram dar explicações aos atos do Presidente da República. 

Eu imaginava que, até este momento, teríamos aqUi, por parte não apenas 
do Dr. Oáudio Vieira, mas especialmente por iniciativa do próprio Presidente Fernando 
Collor de Mello, que assumiu como sendo de sua iniciativa o empréstimo levantado 
junto a Alfa Trading, em Montevidéu, em 198~, que, neste momento pelo menos, aqui 
fosse entregue o original daquele contrato. E, em grande parte, na maneira como 
procurou o Presidente se defender da aparição de tantos recursos além da sua 
capacidade de ganho, foi principalmente ao levantar essa denominada "Operação 
Uruguai" que, no meu entender, o presidente agravou ainda mais a sua situação.l>or que 
razão? Todos os indícios denotam que a "Operação Uruguai" não foi verdadeira na sua 
origem, 1989; que ela foi um procedimento montado exatamente, como ressalta o 
Relator, após o qepoimento do motorista Enberto França. E, ao criar essa história, ao 
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urdir essa história f~ o presidente acabou agravando aquilo que é justamente a defesa 
da dignidade, do decoro do seu cargo. 

Acredito, pois.. citando esse exemplo, para não detalhar outros, que não 
foi convincente a defesa produzida pelo Presidente da República, com todo o respeito 
pelos brilhantes advogados Evaristo Moraes Filho e José Guilherme Villela. Eu 
realmente quero expressar que, pelo menos nesse dia, ou nessa altura, esperava surgir 
perante esta Comissão o documento original que até hoje, conforme registra o Relator, 
não nos foi fornecido. 

O SR. PRESIDENTE (Élcio Alvares) - A Presidência esclarece que vai 
colher o voto nominal após a discussão do parecer. Em seguida, concedo a palavra ao 
Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero 
cumprimentar o Senador Antonio Marli por esta peça jurídica, política, esta peça 
impecável em defesa da ética republicana. O texto que todos nós acompanhamos com 
vagar e ciência dá uma visibilidade total, uma visibilidade solar aos fatos, por. mais 
obscuros que eles sejam. 

.• Quero aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, salientar um ponto do 
relatório que me parece fruto específico da perspicácia do Relator; é um fato novo; 
acrescenta-se um elemento novo ao processo, mas um elemento arrasador, no meu 
entender: Na página 106, o Senador Antonio Mariz, valeu-se de um laudo dos 
grafotécnicos que disseram ter a caligrafia do Sr. Oáudio Vieira passado de uma 
movimentação curvilínea, em 1989, para uma predominância de angularidade, em 1992. 
Esse laudo grafotécnico foi rigorosa e contundentemente contestado pela evidência 
flagrada pelo Relator ao nos trazer, na página 109, no tem V, a demonstração, a 
reprodução da assinatura do Sr. Oáudio Vieira no termo de compromisso de 
testemunha, firmado aqui nesta sala no dia 3 de novembro. 

A assinatura que o Sr. Oáudio Vieira apõs, nesta sala, ao depoimento 
testemunhal que aqui deu é absoluta e perfeitamente idêntica àquela constante da 
chamada "Operação Uruguai". Trata-se, portanto, de uma inovação, de um fato novo, de 
um elemento, a meu ver, definitivo, se alguém tivesse alguma dúvida em relação ao 
foIjamento desse contrato. 

E, como segunda observação, quero indagar ao Presidente se posso 
propor ao Relator uma pequena mudança; vou ter a ousadia, sem querer macular o 
trabalho perfeito, do iníCIO ao fim, de propor-lhe uma pequena mudança de um termo; 
se houver esta possibilidade. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Senador José Fogaça, V. E:xa pode 
fazer a proposta porque vai constar dentro dos autos do processo, como observação de 
Er 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Então eu faço a minha observação. É a única 
palavra, a única expressão da qual discordo no relatório e nas concluSões do Sendor 
Antonio Mariz: na página 129, na penúltima linha, quando ele diz que o Senado está 
,instituído em Órgão Judiciário. Entendo que o Senado se institui em um órgão coma 
competência do julgamento excepcional do Presidente da República, em casos de crime 
de res;>?nsabilidade. Mas não é, não pode ser e não tem a característica de um órgão 
judiciario. Tanto é verõade que o Supremo Tnbuntal Federal rejeitou a suspeição sobre 
os Srs. Senadores, alegada pela Defesa. 

Fôssemos. nós um órgão judiciário, talvez .esta suspeição coubesse. Mas, 
não sendo um órgão julliciário, e eu tenho certeza de que a expressão aqui adotada foi 
no sentido de uma atuação semelhante a de um órgão judiciário, mas, evidentemente, os 
parâmetros, os objetivos, as condições, os valores que estão aqui em causa e que 
mobj1jzam ou definem a consciência dos Srs. Senadores não são os mesmos dos órgãoS 
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judiciários. Os fundamentos da nossa decisão são de caráter ético e político, com base 
nos fatos e na verdade. 

Portanto, apenas esta pequena e ínfima observação, porém a considero 
tão importante para a minha visão das coisas que não poderia deixar de fazê-la. 

De resto, quero, mais uma vez, enaltecer o trabalho e cumprimentar 
vivamente o Senador Antonio Mariz, dizendo que votarei favoravelmente a este 
Relatório e às suas conclusões. 

O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência esclarece que, ao 
colher o voto do Senador José Fogaça, fará a colheita do voto com a ressalva agora 
expendi~ através da sua manifestação. 

Algum dos Srs. Senadores deseja discutir mais a matéria? (pausa). 
Vou declarar encerrada a discussão da matéria ... 
O SR. RAIMUNDO LIRA - Sr. Presidente, V.&a me concede a palavra? 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Pois não, Senador Raimundo Lira. 
O SR. RAIMUNDO LIRA - Apenas uma pequena correção na página 118 

do Relatório, onde diz o seguinte: "como gerente da Tratora!, em Maceió". 
O Sr. Paulo César Cavalcante Farias declarou aqui que era proprietário da 

empresa Tratoral e tinha nessa empresa sua principal ... Era a empresa-mãe. E, na 
medida que cita o que é gerente, gerente é um funcionário de confiança que cumpre 
ordem; o que é diferente, nas suas atribuições funcionais, do proprietáno que é quem 
delega ou quem executa as próprias diretrizes da empresa. 

Gostaria que fosse corrigido como "proprietário". 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - A Presidência, encerrada a 

discussão, devolve a palavra ao Senador Antonio Mariz para suas considerações finais, 
inclusive pronunciando-se, já como ressalva também, a respeito do pronunciamento do 
Senador Raimundo Lira ... 

O SR. RAIMUNDO LIRA - Proprietário ou sócio-gerente, se for uma 
sociedade limitada. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Então, com a palavra o Senador 
Antonio Mariz, antes da votação do seu Parecer. 

O SR. RELATOR (Antonio Mariz) - Quero ser muito breve, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, agradecer as manifestações de apoio que ouvi ao Parecer 
dado e fazer duas considerações sobre a objeção dos Senadores José Fogaça e 
Raimundo· Lira. 

Em relação ao Senador Raimundo Lira, o Estatuto da empresa, que 
consta dos autos em alguma parte, foi dado de fato como sócio-gerente. Fica, portanto, 
registrado nos Anais que essa realmente é a sua condição. 

Quanto à preocupação do Senador Fogaça, primeiro de tudo 
.agradecendo-lhe as palavras extremamente generosas com que se referiu ao meu 
Parecer, quero dizer que não atnbuo à expressão "órgão judiciáno" nada além do que se 
contém no próprio Regimento do Senado. 

No Título X do nosso Regimento - 'Das Atnbuições Privativas", vem no 
Capítulo 1°, o subtítulo -'Do Funcionamento como Órgão Judiciário" .. 

Na verdade, curvei-me a uma discussão regimental, embora concorde com 
a preocupação de V.&a de que isso pudesse induzir a que nós, ass~ 
descaracterizássemos a instância política que somos, para integrarmos, de algum modo, 
um outro poder, que seria o Poder JUdiCIáriO. Mas como, de fato, a referência é feita 
apenas ao qualificativo de judiciário, no sentido em que o Senado vai prestar jurisdição, 
vai emitir um julgamento, neste sentido, utilizo o termo judicíá.."io e em homenagem ao 
texto regimental. . 

Eram essas as razões que gostaria de expor. 
Muito obrigado. 
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o SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Vai ser procedida, agora, a 
votação. 

À medida em que for sendo chamado o DOme do senador, será aposta a 
assinatura no relatório do Senador Antonio Mariz. 

Então vou obedecer à ordem dos partidos. Primeiramente, o Relator 
Antônio Mariz, que tendo oportunidade de oferecer o seu relatório já o assinou. 

Senador Iran Saraiva, como vota? 
O SR. IRAM SARAIVA (PI\IDB-GO) - Pretendo justificar por alguns 

segundos, Sr. Pre~idente. 
Queria apenas cumprimentar a. Defesa. É preciso ressaltar o trabalho 

brilhante desses dois grandes juristas brasileiros. Eles procuraram encontrar, numa noite 
escura, numa tempestade, algum fio de luz; e foi impossível. Os meus respeitos a esses 
dois grandes profissionais, que juraram quando receberam os seus diplomas. O trabalho 
de V. Sas. é digno de nota. Buscaram cumprir o seu dever e merecem de todos nós, 
advogados, os nossos respeitos. 

O Sr. Relator merece os meus cumprimentos, primeiro pelo denodo e pela 
dedicação e pela tenaz capacidade de enxergar todas as minúcias. Inclusive, Senad~r 
Antonio Mariz, quando V. &a. abre, mais uma vez, os computadores da vergonha neste 
País e diz que no banco de dados desse computador há um amplo registro das grandes 
obras públicas em andamento, com todos os detalhes pertinentes, como se fosse uma 
central do Governo. Significativamente, denomina-se o arquivo: cash; e a senha de 
acesso é: Collor. Isso, Sr. Relator, é fazer da inteligência mediana neste País a 
inteligência mais medíocre. Não souberam, sequer, roubar esta Nação. Voto com o 
parecer de V. &a., para que o Senado faça justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Iram Saraiva vota 
"sim". 

Como vota o nobre Senador José Fogaça? 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (p:MDB-RS) - nSimll

, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Como vota o nobre Senador 

Ronan Tito? 
O SR. RONAN TITO (pI\IDB-MG) - Sr. Presidente, sem me delongar 

muito, gostaria também. de tecer Ioas, como fez o Senador Iram Saraiva, aos dois 
grandes defensores. 

Uma vez, aprendi com um advogado, embora não seja sequer candidato a 
rábula, aprendi de um advogado extraordinário deste País, oriundo do meu Estado, que 
o criminoso mais hediondo tem direito a defesa. Devo dizer que, naquele momento, 
aumentou em mim o respeito pelos advogados. Qualquer pessoa merece defesa, e os 
defensores fizeram, com o maior denodo, a busca de uma defesa. Mais brilhante não era 
possível. Os meus respeitos. 

Os meus respeitos, também, à Acusação que, sem medir esforços, aqui 
vieram para dar assistência à denúncia. 

Reservo-me, ao final, para dizer que tive oportunidade de ler o hbelo. Eu 
tinha uma audiência, previamente marcada, e levei o relatório para ler. Devo dizer que a 
peça é extraordinária e faz justiça à inteligência, ao brilhantismo e à correção do 
Senador Antonio Mariz. 

Mas também quero fazer a observação que fez o Senador José Fogaça: 
Neste momento,. o art. 52 da Constituição precisa ser lembrado: é privativo do Senado 
Federal este julgamento. Não estamos fazendo um julgamento comum. Em nenhum 
momento, quero que o Senado Federal seja transformado num júri comum. Não se trata 
de menoscabo pelo júri comum. Trata-se da importância de o legislador constitucional 
vir para o julgamento do crimede responsabilidade. Ouem pode julgar um crime de 
responsabilidade senão a Câmara e o Senado Federal ? 
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V. fuS , O Senador Antonio Mariz e os demais Senadores são testemunhas 
do debate que tive, respeitoso, com S. &a, o Sr. Presidente do Supremo Tnbunal 
Federal, em que reafirmei, mais de uma vez. que basta ler, li~eiramente, o art. 52 da 
Constituição para saber que é privativo do Senado Federal este Julgamento. 

Voto com o Relator, Sr. Presidente. . 

vota "Sim". 

"Sim". 

"Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Ronan Tito vota "Sim". 
Como vota o Senador Irapuan Costa Júnior? 
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB-GO) • "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador lrapuan Costa Júnior 

Como vota o Senador Nabor Júnior? 
O SR. NABOR JÚNIOR (pMDB-AC) - "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Nabor Júnior vota 

Como vota o Senador João Calmon? 
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES) - "Sim", Sr. Presidente. . 
O SR. PRESIDENTE (EIcio Alvares) - O Senador João Calmon vota 

Como vota o Senador Francisco Rollemberg? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (pFL-SE) - Sr. Presidente, Sr. 

Relator, Srs. Senadores, Advogados da defesa e da acusação: 
Devo dizer, antes de proferir o meu voto, que, das amargas experiências 

vivenciadas por mim, esta foi a maior. A maior e a mais amarga, porque vou proferir um 
voto julgando o Presidente da República do meu País; julgando pelas causas que todos 
nós conhecemos e que, hoje pela manhã, recapitulamos. . 

É um voto que me amargura, que me entristece, que me adoece até, mas 
não posso deixar de rcroferi-lo. . 

Voto I Sim", com ~ 'parecer do Relator, Senador Antonio Mariz, que é da 
melhor qualidade, do maior significado para a História do meu País. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Francisco Rollemberg 
vota "Sim". 

Como vota o Senador Raimundo lira? 
O SR. RAIMUNDO LIRA (P~PB) - Voto "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Raimundo Ufa vota 

"Sim", 
Como vota o Senador Jutahy Ma~aIhães? 
O SR.JUTAHYMAGALHAES (PSDB-BA) _"Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Jutahy Magalhães vota 

"Sim". 
Como vota o Senador Mário Covas? 
O SR. MÁRIo COVAS (PSDB-SP) - "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Mário Covas vota 

"Siml!. 
Como vota o Senador Valmir Campelo? 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. Presidente, voto com o 

Relator, voto "Sim". . 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Valmir Campelo v~;.a 

"S' " Im . 

''Sim''. 

Como vota o Senador Luiz Albeno? 
O SR. LUIZ ALBERTO (PTB-PR) .IISim't, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) • O Senador Luiz Alberto vota 
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Como vota o Senador Magno Bacelar? 
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA) - Sr. Presidente, peço um 

momento da atenção dos Srs. Senadores para encaminhar o meu voto. 
Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de congratular-me com o Relator 

pelo trabalho judicioso e eficiente que honra as tradições deste Senado. 
Vivemos hoje um dia histórico para a Nação brasileira, um exemplo que 

deve ficar para a juventude, que deu origem a tudo isso pelo seu ideal, pelo desejo do 
resgate da dignidade da coisa pública. 

Sr. Presidente, aproveitando este momento histórico, antes de declarar o 
meu voto, faria um apelo à classe política para que reabríssemos ou fizéssemos cumprir 
as recomendações da CPI do Governo Sarney. 

Sr. Presidente, tudo começou ali; o mal que hoje tentamos sanar começou 
ali; a impunidade não pode ficar vitoriosa e tendo apenas o exemplo do Sr. Conor. O 
último ato do Governo Sarney foi o primeiro ato da violência do Governo Conor, 
quando resolveu decretar feriado bancário, propiciando o primeiro grande golpe: o 
seqüestro da poupança de um povo empobrecido e faminto. 

Por isso, Sr. Presidente, voto com o Relator, mas faço um apelo à classe 
política: que resgate, neste momento, muito da sua dignidade, para que o exemplo 
continue e busÇIue-se a justiça para todos. 

E o meu voto, Sr. Presidente, com o Relator. 

"Sim". 
O SR. PRESIDENTE (Eleio Alvares) - O Senador Magno Bacelar vota 

Como vota o Senador Ney Maranhão? 
O, SR. NEY MARANHAO (PRN-PE) - Sr. Presidente, baseado nos 

argumentos que já expendi nesta CP!, voto contra o Relator. .. 
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Ney Maranhão vota 

"Não". 
Como vota o Senador Gerson Camata? 
O SR. GERSON CAMATA (PDC-ES) - Sim, com o Relator. ' 
O $R. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Gerson Camata vota 

"Sim", com o Relator. 

Presidente. 

Como vota o Senador Eduardo Suplicy? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) - Sim, com o Relator, Sr. 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - O Senador Eduardo Suplicy vota 
"Sim", com o Relator. 

votar? 
Pergunto se algum dos Senadores presentes, intitulado suplente, deixou de 

Estando completo ... 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, apenas para completar, falei de um 

grande jurista e não citei o nome. Trata-se de Noé Azevedo. Só isso, Sr. Presidente. 

'Não". 

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Pois não. 
Encerrada a votação, vou declarar o resultado. 
Colhido os voto~, votaram "Sim" ao Relatório 16 Srs. Senadores; 01 voto 

• E, dessa maneira, então, declaro neste momento, aprovado pela Comissão 
Especial, o Relatório do Senador Antonio Mariz, e que será imediatamente 
encaminhado à Mesa. 

~ o seguinte o parecer aprovado: 
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Da Comissão Especial, instituída nos termos da Lei nO 1.079/50, para 

opinar sobre a procedência ou improcedência da acusação por crime de 

responsabilidade, formulada contra o Presidente da República. 

A verdade é filha legitima da justiÇi, porque a justiça dá a cada 
um o que é seu. E isto é ° que faz e o que diz a verdade, ao 
contrário da mentira. A mentira, ou vos tira o que tendes, ou vos 
dá o que não tendes; ou vos rouba, ou vos condena. 
Pe. Antonio Vieira, Sermão da Quinta Dominga de Quaresma 
(1654) 

Relator: Senador Antônio Mariz 

As reiteradas notícias veiculadas nos mais diversos meios de comunicação 

de massa dando conta da prática de atos ilícitos que estariam a ocorrer no âmbito da 

Administração Pública Federal envolvendo o nome do ex-tesoureiro da campanha 
presidencial - .Sr. Paulo César Cavalcante Farias - culminaram com uma entrevista de 

largo impacto. sócio-político, concedida pelo próprio irmão do Chefe do Estado 

empossado a 15 de março de 1990, revelando existir uma sociedade informal entre os 

dois com o objetivo de partilhar os lucros advindos de uma generalizada prática de 

tráfico de influência e exploração de prestígio. Na ocasião, declarou o SI. Pedro Collor 

de Mello: 

".o empresário Paulo César Farias montou, em nome do Presidente 

da República, um verdadeiro ministério paralelo, para cobra,! 

"pedágio" ou participação irregular sobre a bberàção de verbas 

públicas . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! .......................................... . 

Como o dinheiro utilizado pelo P.C. foi roubado, extorquido, 

levantado fraudulentamente, não há como evitar que recaia sobre 

o Presidente a suspeita da conivência, responsabilidade, ou no 

mínimo, omissão. Afinal, ele está junto com P.C. nessa empreitada" 

(Jornal do Brasil de 18 de maio de 1992) 

De forma mais incisiva, quanto ao relacionamento entre os dois, disse: 
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"O Fernando não entra no várejo da coisa. Ele apenas orienta o 

negócio" (Veja de 27/05/92) 

E no tocante aos frutos dessa sociedade: 

"O Paulo César diz para todo mundo que 70% é do Fernando e 

30% é dele". (Veja de 27/05/92). 

Constituiu-se, então, uma Comissão' Parlamentar Mista de Inquérito que, 

ao cabo de três meses de trabalho investigatório, concluiu haver-se formado em torno de 

P.c. Farias ':um? associação estável e permanente com a confluência de vontades para 

cometer delitos", sendo o Presidente da República beneficiário de enormes vantagens 

financeiras indevidas que lhe foram repassadas de forma sub-reptícia por intermédio de 

correntistas fictícios: 

liA rigor não existe uma só alternativa de compreensão de certos 

fatos que envolvem o Sr. Paulo César Cavalcante Farias que não 

inclua o Sr. Presidente da República de tal sorte que, exigir a 

abstração da parte a ele relativa importa em exigir a abstração da 

racionalidade dos fatos investigados. 

Assim sendo, ...... a verdade mais elementar é que não se pode 

ocultar à Nação que, no curso dos trabalhos, ficou evidente que o 

Sr. Presidente da República, 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 Izabel Teixeira, da sua ex-mulher, da sua mãe e da sua irmã, 

quer sob a forma de recursos financeiros para aquisição de bens, 

tais como o veículo Fiat Elba, ou, finalmente, sob a modalidade de 

benfeitorias, melhorias e acessões diretamente realizadas no 

imóvel de ~ua propriedade, situado na rua· Aristeu de Andrade, 

nO 40, apartamento 1.102, em Maceió, pagos pela EPC --Empresa 

de Participações e Construções, recursos estes originários, direta ou 

indiretamente, do Sr. Paulo César Cavalcante Farias". 
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Com base nas conclusões contidas no relatório parlamentar e nas 

investigações a cargo da Policia Federal, foi apresentada denúncia por crime de 

responsabilidade contra o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, a qual, devidamente 

processada na Câmara dos Deputados, acabou por receber expressiva votação plenária, 

concedendo a indispensável autorização para que· fosse instaurado o processo na 

Câmara Alta (441 votos favoráveis, 38 contrários, 1 abstenção e 23 ausências). 

Recebida a matéria nesta Casa do Congresso N acionall foi, desde logo, 

feita a respectiva leitura em Plenário, nos termos regimentais, e, ato contínuo, eleita e 

instalada a presente Comissão Especial, tudo nos termos previstos na Lei nO 1.079, de 10 

de abril de 1950. Logo a seguir, deu-se a aprovação do parecer conclusivo pela 

admissibilidade da denúncia, o qual foi referendado pelo Plenário. 

Citado o Presidente da República no dia 2 de outubro do corrente ano, 

ficou a autoridade afastada do exercício das suas funções pelo prazo de até 180 dias (CF 

art. 86, § 2°), sendo-lhe, outrossim, dado a conhecer os termos procedimentais a serem 

observados, consoante o texto elaborado pelo Ministro President~ do Supremo Tnbunal 

Federal. 

1. A DENÚNCIA 

Em dezenove laudas, instruídas com documentos, ALEXANDRE JOSÉ 

BARBOSA LIMA SOBRINHO e MARCELO LA VENERE MACHADO, que 

comprovam com certidões expedidas, respectivamente, pelos Tnbunais Regionais 

Eleitorais dos Estados do Rio de Janeiro e de Alagoas, a condição de cidádãos 

brasileiros, em gozo de seus direitos políticos, oferecem denúncia contra FERNANDO 

AFFONSO COLLOR DE MEILO, Presidente da República Federativa do Brasil, pela 

prática de crimes de responsabilidade previstos nos artigos 85, IV e V, da Constituição 

da República, SO, 7 e go, 7, da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, com fundamento nos 

artigos 1°, II e 5°, XXXIV~ lia", da Constituição da República e, especialmente, nos 

artigos 14 e seguintes da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, e com base em provas 

colhidas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento 
nO 52, ·do Congresso Nacional, e pela Policia Federal, 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. 
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Requerem ao final que, recebida a denúncia como objeto de debberação e 

admitida na Câmara dos Deputados a acusação formulada, fosse· remetida ao Senado 
Federal para ser, então, julgada procedente, com a aplicação, ao denunciado, da pena 

de perda do cargo, com inabilitação por oito. anos para o exercício de função pública, 

sem prejuízo do procedimento pena] competente, pelas inh"açóes penais comuns, na 
forma do art. 52, parágrafo único, da Lei Fundamental. 

Os denunciantes Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavenere Machado, 

na parte preambular da denúncia, discorrem sobre a natureza do crime e processo de 

responsabilidade, enfatizando os aspectos da ética polí~ca e da moral públiCa que devem 

comandar a ação dos titulares de mandato popular. Qualificam como traição da 

confiança nacional e vilipêndio à soberania popular a conduta do mandatário que se 'vale 

do cargo para auferir vantagens em proveito próprio ou alht?io. Por fim., afirmam que a 

falta de honestidade ou decoro no desempenho da função pública tem por conseqüência 

mais grave a desmoralização da própria imagem do Estado. 

Imputam ao denunciado, de forma especÍfica, dois crimes de 
responsabilidade, a saber: 

- "proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade 

e o decoro do cargo"; e 

- "permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei 

federal de ordem pública." 

Com base no Relatório da Comissão' Parlamentar Mista de Inquérito 

constituída para apurar ilícitos cometidos por Paulo César C4valcante Farias, e no 

inquérito policial para o mesmo fim instaurado,. afirmam ter o Presidente e familiares 

seus recebido, desde a posse, vultosas quantias em dinheiro, além de outras utilidades e 

bens, sem causa certa e definida. A agravar a situação, constatou-se que todos estes 

recursos provieram de uma organização' delituosa, dedicada à exploração de prestígio e 

ttáfico de influência, comandada por Paulo César Cavalcante Farias. Sob a orientação 

deste e com a execução material afeta a empregados seus nas empresas Brasil-Jet e 

EPC, foram criados inúmeros correntistas fictícios com o propósito de escamotear os 

frutos da atividade espúria, transferindo-se parte do lucro para o Presidente da 

República e familiares. 
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Sobre a exploração de prestígio a que se dedicava P.c. Farias, registra-se o 

"negócio simulado" com a empresa Tratex envolvendo o pagamento de US$ 200,000.00 

por "serviços verbais" constantes do repasse de "informações sobre os planos 

econômicos". Cita-se, ainda, o episódio do pretendido empréstimo de US$ 40,000,000.00 

à VASP, pela Petrobrás, negócio julgado prejudicial aos interesses da empresa e ao qual 

se opôs o então presidente da estatal, resultando por isto afastado do cargo. 

Sustenta-se, outrossim, ter o denunciado mentido quando, em 

pronunciamento à Nação, afirmou serem seus gastos pessoais pagos com "recursos 

próprios", administrados por Qáudio Vieira e repassados a Ana Acioli. A prova 

constante dos autos da CPI, corroborada pelo inquérito policial, está a evidenciar serem 

os "correntistas fantasmas" e as empresas de P.C. Farias os únicos a prover recursos para 

pagamento das "contas pessoais" do Presidente, não passando a denominada "Operação 

Uruguai", negócio jurídico creditício que teria sido celebrado em 1989, com a empresa 

Alfa Trading, de "farsa patente". 

Estes fatos seriam por si suficientes para caracterizar a falta de decoro, 

honra ~ dignidade para o exercício da elevada função pública para a qual foi eleito o 

denunciado. Entretanto, a conduta comissiva ou omissiva do denunciado levou a que 

diversas leis de ordem pública, administrativas, penais e tnbutárias, fossem 

reiteradamente violadas, nomeadamente as Leis 8.027 e 8.112, de 1990, por ele próprio 

promulgadas. 

Sublinham os denunciantes que ao denunciado foram dadas diversas 

oportunidades para defender-se das acusações que lhe foram feitas, estando ainda no 

exercício do cargo. Em' todas as vezes, porém, em que pretendeu fazê-lo - mediante, 

inclusive, a formação de rede nacional de rádio e televisão - suas explicações não 

convenceram a opinião pública e acabaram por emedá-Io ainda mais. 

Por todas estas razões, pedem que, regularmente processada a denúncia, 

seja o Presidente da República condenado à pena de perda do cargo com inabilitação 

por oito anos para o exercício de qualquer outra função pública. 

2. A DEFESA 

Devidamente representado por advogados e no prazo legal, apresentou o 

denunciado peça intitulada "alegações preliminares de defesa" sustentando, na parte 
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introdutória, que, se na outra Casa do Congresso Nacional tivesse tido acesso à ".prova 

sobre a qual está edificada" a acusação, "poderia impedir a autorização para este 

processo". Ainda em sede preliminar, qualifica de "inepta" a peça vestibular por 

assemelhar-se a um "manifesto político", inexistindo, no texto, qualquer demonstração 

de "conduta determinada" capaz de enquadrar o peticionário em crime de 

responsabilidade. 

Quanto ao mérito, aduz considerações sobre o que deva ser entendido por 

"crime de responsabilidade" no ordenamento pátrio, concluindo que a norma inscrita no 

art. 9<', inciso 7, da Lei n° 1.079, há de ser entendida como 'Vinculada a um dispositivo 

definidor de crime comum", sob pena de tê-la por inconstitucional já que a 

"indeterminação" do respectivo conteúdo viola o "princípio da certeza" em matéria 

penal. Reitera "que o tema em debate é de índole criminal", entendendo, por isto, que "a 

condenação reclama a existência de provas de certeza". 

Invocando para si a "presunção da inocência", proclama jamais haver-se 

beneficiado de valores de origem espúria, conquanto reconheça existir uma 

"impressionante prova documental e indiciária denunciadora de atividades escusas do Sr. 
Paulo César Cavalcante Farias". Explica a demora em determinar a instauração de 

medidas investigatórias por ter a "convicção de que estava diante de uma manobra de 

adversários políticos visando a arrancá-lo do exercício da Presidência da República". 

No tocante às verbas pecuniárias regularmente creditadas a seu favor ou 

utilizadas para saldar compromissos pessoais ou familiares, diz terem provindo de duas 

fontes que julga legítimas: em primeiro lugar, estariam as denominadas "sobras de 

campanha", de valor não declarado, cujo depositário era P.c. Farias; em segundo lugar, 

estariam os resultados da "aplicação financeira" feita junto a Najun Tumer com os 

recursos oriundos de empréstimo obtido no Uruguai. 

Explica ter recorrido à instituição financeira estrangeira para bancar os 

custos da sua manutenção e da campanha por desejar evitar qualquer comprometimento 

pessoal "em relação aos detentores do poder político e econômico" no país. Assim 

procedendo, teria deixado de "estabelecer vínculos e compromissos" capazes de ensejar 

"futuras cobranças na hipótese de chegar ao governo". As restrições feitas quanto aos 

aspectos material, ideológico e jurídico do contrato firmado com a Alfa Trading são 

refutadas, pugnando o denunciado pela respectiva legitimidade, legalidade e 

autenticidade no plano existencial. 
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Relativamente aos valores globais apurados, tanto pela CP! quanto pela 

Polícia Federal, e dos quais foi beneficiário ao longo do mandato, diz estarem "longe de 

serem pacíficos", assegurando, de qualquer sorte, estarem cobertos pelas apontadas 

fontes, que julga legitimas. 

Tem o denunciado por "evidente" que os aportes feitos pela Brasil-Jet e 

EPC, empresas sob o controle de P.c. Farias, resultaram do emprego dos saldos do 
fundo eleitoral. 

Quanto aos depósitos feitos, por pessoas fictícias, a seu favor, na conta de 

Ana Acioli, atnbui a circunstância à "promiscuidade" que se estabeleceu nas relações 

financeiras entre Najun Turner e Paulo César Farias, eximindo-se de qualquer 

responsabilidade. Assim é que, por exemplo, explica a aquisição de um automóvel 

"FIAT ELBA" com cheque administrativo adquirido por correntista "fantasma". 

Em relação às obras de reforma no apartamento de sua propriedade, em 

Maceió, custeadas pela EPC de Paulo César Farias, afirma ter ajustado com este último, 

desde 1983, que "independentemente do valor efetivo que viesse a ser pago pelo 

comprador" de outra unidade sua no mesmo edifício, "assumiria (PC) a responsabilidade 

pelo custeio das reformas que viessem a ser feitas no apartamento remanescente", o que 

se concretizou em 1990. 

No tocante à retirada, por Ana Acioli, de elevada quantia às vésperas do 

bloqueio dos ativos financeiros, diz ter sido orientada por "um funcionário do banco" a 

assim proceder, adquirindo um "cheque administrativo". Considerando a necessidade de 

atender "ao pagamento de despesas", buscou a secretária o "auxilio de conhecidos, que 

obtiveram a troca do cheque por cruzeiros, com uma empresa de transportes, autorizada 

a pagar despesas em cruzados novos". 

Na parte conclusiva da defesa, sustenta o denunciado inexistir prova "de 

que o produto das atividades espúrias, atnbuídas ao SI. Paulo César, alimentou a conta 

corrente bancária da Sf! Ana Acioli ou promoveu pagamentos em beneficio do 

Defendente". Quanto ao "tráfico de influência" desenvolvido pelo ex-tesoureiro da 

campanha, afirma jamais ter "tido conhecimento concreto". 

Proclamando inocência e equiparando-se a "figuras veneráveis da história 

nacional" - Rui Barbosa e Duque de Caxias - que não ficaram imunes a "acusações 

infamantes", pretende haver demonstrado, de forma evidente, a "inexistência de crimes, 



2084 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11 - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

de' responsabilidade ou comum, que seus opositores políticos haviam conjecturado, com 

ampla divulgação pelos meios de comunicação". 

3. FASE DE INSTRUÇÃO D PROVAS PRODUZIDAS 

Diversas diligências foram realizadas na fase de instrução, algumas a 

pedido das partes e outras determinadas "ex-officio" pela Comissão. Registre-se não ter 

ocorrido qualquer indeferimento de prova, entendendo apenas o órgão julgador 

desnecessário realiZar perícia para avaliar o valor de mercado da "Casa da Dinda", 

conforme sugerido pela defesa, por ser impertinente ao objeto do litígio. 

No particular das testemunhas arroladas, respectivamente pela acusação e 

pela defesa, só não foram ouvidas aquelas dispensadas pelas partes e uma única não 

encontrada. Ao apreciar recurso interposto pelo denunciado contra o indeferimento de 

pretensão a ouvir-se a testemunha Marcílio Marques Moreira em data incerta, por 

ignorar-se onde poderia ser encontrado, dehberou o Ministro Presidente do Supremo 

Tnbunal Federal, no exerCÍcio da presidência do processo, tomar o respectivo 

depoimento, como testemunha referida, no dia subseqüente ao do encerramento do 

prazo para produção de alegações finais, e isto caso o ex-Ministro voluntariamente 
compareça ao ato. 

3.1 a OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 

É O seguinte o resumo dos depoimentos testemunhais tomados ao longo 

da instrução: 

3.1.1 D DEPOIMENTO DO SR. ERIBERTO FRANÇA 

Ao ser questionado sobre o depoimento prestado perante a Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito, instituída para apurar irregularidades atribuídas ao Sr. 

Paulo César Cavalcante Farias, em 01.07.92, e sobre a entrevista publicada na Revista 

iSTO É/SENHOR, edição nO 1.188, de 08.07.92, o depoente ratificou os termos de 

a~bas. 

Acrescentou, respondendo à pergunta do relator, ter recebido ameaças de 

morte, por telefone, após ter comparecido perante a CP!, e que as informações 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 28 2085 

prestadas à revista, o foram de livre e espontânea vontade, não tendo havido coação ou 

promessa de recompensa. 

Sobre sua relação com a Sra. Ana Acioli, disse tê-la conhecido na época 

da campanha presidencial, quando foi contratado pela SER VEN Engenharia, para 

trabalhar como motorista junto ao comitê do candidato Fernando Collor de Mello. No 

início do Governo, em março de 90, foi contratado pela Radiobrás, continuando a 

prestar serviços à secretária do Presidente, tais como: recolher valores, fazer depósitos 

em bancos, pagar contas de água e luz, levar dinheiro à Casa da Dinda, para pagamento 

dos empregados, ou ainda entregar dinheiro à Sra. Ana Acioli. As retiradas de dinheiro, 

nos Bancos Rural e BANCESA, eram feitas através de cheques nominais. O BMC só foi 

utilizado no período da campanha. Suas atividades se limitavam a cuidar de assunto~ 
particulares, nunca oficiais ou da repartição. 

O Sr. Enberto afirma ter ido com freqüência à Brasil Jet, a mando da 

secretária do Presidente da República, para pegar dinheiro e que tinha conhecimento 

ser a empresa de propriedade do Sr. Paulo César Farias. Declarou não ser capaz de 
informar a média semanal ou mensal de retiradas junto àquela empresa, de vez que, 

muitas vezes, os cheques ou dinheiro lhe eram entregues envelopados, mas recorda-se 

de uma vez ter retirado 50 (cinqüenta) milhões, em valores da época, e de tê-los 

entregue à Sra. Ana Acioli. 

Quando ia aos bancos, afirmou o depoente, falava diretamente com o 

superintendente, não precisando, desta forma, passar pelo caixa como qualquer cliente 

comum. A comunicação prévia era feita por Ana Acioli que, por igual, 'se encarregava de 

solicitar provisão de fundos quando a quantia a ser retirada era de vulto. Os contatos nos 

bancos se davam sempre com as mesmas pessoas, acrescentando que; com esse dinheiro 

e o que buscava no Brasil-J et, com as Sras. Rose e Marta, faZia pagamentos diversos. 

O Sr. Enberto tinha conhecimento da amizade entre o Presidente e o Sr. 

Paulo César Farias, por saber ter sido este último uma das pessoas -que "bancou" a 

campanha do presidente afastado, tendo visto o Sr. Farias no Planalto, na sala da Sra. 

Ana Acioli, juntamente com o Capitão Dário. Do Sr. Cláudio Vieira declarou nunca ter 

recebido cheques, dinheiro, ou outros valores. 

Sobre o veículo utilizado para atender às necessidades da Sra. Ana Acioli -

placa SC-5555 - confirmou ser alugado junto à Locadora GM, despesa esta, paga pela 
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Brasil J et, bem como ser o combustível financiado, mensalmente, pela AL Táxi Aéreo. O 

veículo em questão também servia ao Sr. P.c. Farias. 

Confirmou o depoente contatos freqüentes com as secretárias Rose e 

Marta, na Brasil-Jet, bem como ter presenciado contatos telefônicos da Sra. Ana Acioli 

com Rose. Da mesma forma, confirmou os depósitos feitos regularmente em contas 

correntes das Sras. Celi Elizabeth Monteiro de Carvalho, Leda Collor, Rosane Collor, 

entre outras pessoas, com recursos entregues pela secretária do Presidente afastado. 

No que concerne a transações com moeda estrangeira ( dólar), afirmou ter 

utilizado tal moeda para realizar pagamentos junto à Joalheria Nathan, no 

Parkshopping, recursos estes entregues ao Sr. Uajara, e em outra ocasião ver serem eles 

envelopados, na Brasil Jet, para serem entregues à Sra. Ana Acioli. Informou ainda o 

depoente ter sido afastado de suas funções em abril de 92, tendo sido substituído por 

um colega de nome Sandro, que também havia trabalhado como motorista na campanha 

presidencial. 

Relativamente à aquisição do veículo Fiat Elba, destinado ao Presidente 

afastado, de placa F A-1208, ratificou as informações prestadas anteriormente à CPI 

sobre a entrega de um envelope fechado para pagamento do bem à concessionária Fiat, 

em Taguatinga. Afirmou, ainda, ignorar como o repórter da revista ISTO É obtivera as 

fotocópias de cheques, recibos e outros documentos a ele apresentados, por ocasião da 

entrevista, ressaltando serem verídicos. 

No que se refere a outras pessoas que trabalharam na campanha, 

posteriormente contratadas pela RADIOBRÁS para prestar serviços no Palácio do 

Planalto, respondeu a testemunha conhecer entre seis e dez pessoas nessas condições. 

Afirmou poder citar nomes, mas incompletos, entre os quais: Sandro, Rosa, Rita de 

Cássia, Fátima e Rosely. 

Informou o depoente que os recibos de depósitos e de pagamentos das 

contas do Presidente afastado eram entregues à Sra. Madalena, contadora do Sr. Collor, 

lotada no 3° andar do Palácio do Planalto, cabendo a ela escriturar toda a 

documentação. 
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3.1.2 - DEPOIMENTO DO SR. CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA 

De plano, informou a testemunha que ratificava os termos dos 

depoimentos prestado·s perante a CPI instituída para apurar irregularidades atnbuídas 

ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias, bem assim aqueles prestados na Polícia Federal, 

relativos aos mesmos fatos, e o teor da carta de outubro de 1992 enviada aos patronos do 

d~nunciado, devidamente anexada ao processo. 

Indagado sobre o tipo de assessoria que prestou ao denunciado no Palácio 

do Planalto, laconicamente disse tratar-se de "profissional", sendo que, quando da 

qualificação pessoal, afirmou ser "advogado e procurador judicial do Estado de 

Alagoas". 

Relatou que, no final db ano de 1988, juntamente com o denunciado e os 

Srs. Paulo Octávio e Luiz Estevão, participou de reuniões para avaliar as dificuldades 

que teriam na projetada campanha eleitoral do primeiro à Chefia do Estado. No plano 

financeiro, logo identificaram a necessidade de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de 

dólares norte-americanos), para fazer face às despesas iniciais, importância esta que, a 

juízo dos partícipes, poderia ser obtida no Uruguai em condições mais favoráveis do que 
no Brasil, não obstante estar o mútuo lá contraído indexado a moeda forte. 

Segue-se que, no mês de janeiro de 1989, recebeu, na sede do Governo do 

Estado de Alagoas, por intermédio de um portador cuja identidade desconhece, 

documento redigido em língua inglesa, a qual não domina, consubstanciando um pacto 

de abertura da linha de crédito capaz de prover as despesas iniciais de campanha e a 

manutenção do candidato e de seus familiares. Quanto à pessoa que lhe teria explicado 

as precisas implicações do contrato, afirmou ter sido o então Governador de Alagoas, 

amigo em quem deposita total confiança, a ponto mesmo de subscrever um texto cujo 

alcance ignora por seus próprios meios. 

Asseverou não ter sido o responsável pela negociação dos termos 

contratuais e muito menos pela redação do texto, não sabendo precisar de quem foi a 

iniciativa. Foi, entretanto, incisivo ao afirmar que o SI. Valdo Hallack nenhuma 

interveniência teve, a não ser na fase de "auditoria legal", em 1992. 

De RiCardo Forcella, proprietário da mutuante Alfa Trading, se recorda 

em razão dos encontros sociais bavidos em São Paulo, dando-se uma "empatia" entre os 

dois. Foi incapaz de precisar quem o teria apresentado ao empresário uruguaio, 
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tampouco dispondo de qualquer documento comprobatprio da titularidade da 

representação legal da financeira uruguaia. 

Indagado sobre a razão pela qual não constou do contrato o nome do 

verdadeiro mutuário - Fernando Collor de Mello - disse ser temerário assim proceder 

porquanto durante a campanha, sobretudo nos debates, poderia isso "s~r até 

aproveitado de forma pouco ortodoxa". Não obstante esta justificativa, julga não ter sido 

"prejudicado o princípio da transparência". 

Alega ter recebido a nota promissória em favor da Alfa Trading na cidade 

de Maceió, mais uma vez trazida por emissário de identidade desconhecida, tendo 

assinado o título, como devedor, juntamente com o avalista Fernando Collor. Logo a 

seguir, acompanhado do emissário cujo nome e paradeiro ignora, veio para Brasília, 

onde colheu as firmas dos avalistas Paulo Octávio e Luiz Estevão, entregando a cambial 

ao acompanhante anônimo, assim tornando-se devedor de quantia equivalente a até 

US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), fora os juros. 

Presumivelmente, este último iria ter com Ricardo Forcella, razão que o levou a dar uma 

"autorização com a recomendação de que os recursos fossem entregues ao Sr. Najun 

Turner". A importância então efetivamente retirada teria montado a US$ 3,750,000.00 

(três milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos). 

Diz não ter qualquer responsabilidade e mesmo nada saber sobre os 

meios escolhidos pelo Sr. Forcella para fazer a entrega do numerário: "Se ia entregar em 

espécie ou via banco, era uma decisão dele". Os US$ 3,750,000.00 (três milhões e 

setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) chegaram portanto às mãos de 
Najun Turner de forma completamente alheia a seu conhecimento ou controle. 

Questionado sobre a exigência, pelo credor, da ass~atura dos avalistas no 

contrato, para tornar certa a respectiva concordância com os seus termos, prontamente 

negou ter havido qualquer diligência neste sentido. Tampouco reclamou a Alfa Tranding 

a assinatura dos cônjuges dos avalistas, embora tenha recebido fichas cadastrais dando 

conta do estado civil destes. 

Em resposta à indagação sobre a possibilidade de eXibir o contrato 

original à Comissão, disse que pretendia exibí-lo à própria CPI, deixando de assim 

proceder em razão do comportamento de diversos parlamentares que inquinaram-no de 

falso, resultando disto um inquérito onde está indiciado por falsidade ideológica. Assim 
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sendo, reserva-se o direito de apresentá-lo somente à Justiça, no momento em que seus 

advogados julgarem conveniente. 

Afirma o depoente não ter solicitado a intervenção profissional de 

causídicos para I1que se manifestassem sobre a.legalidade da operação no Uruguai", 

contratando escritório especializado para o que denominou lIauditoria legal" e "algumas 

providências acessórias não fundamentais à licitude e à validade do contrato", medidas 

estas .adotadas "para resguardar o contrato", somente em julho deste ano. 

Quanto aos motivos que o levaram a encomendar perícia grafotécnica no 

contrato, diz ter assim procedido para "comprovar o que estava dizendo". 

Indagado sobre a razão da diferença entre os termos do "Anexo Ali ao 

contrato, contendo as especificações da promissória a ser assinada, e o título· 

efetivamente firmado, procurou evitar uma resposta direta, preferindo dizer: "ao que eu 

SaIba, o contrato estabelece o foro de Maceió. Então, as eventuais questões jurídicas que 

ocorram ou que venham a ocorrer serão decididas em Maceió." Num segundo momento, 

alegou: "Não conheço a difere~ça .... a promissória é a mesma". 

Instado a explicar como recebeu US$ 3,750,000.00 (três milhões e· 
setecentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos) no Brasil, convertidos pelo câmbio 

negro, alegou que as IItradings" uruguaias têm um sistema singular de fazer conversão de 

moeda, correspondendo a "uma média do valor do dólar" ou seja "uma média que eles 
fazem". Quanto à fórmula que pr-etende adotar para saldar seu débito disse: "terá qu~ 

ser pela taxa oficial ... tenho que comprar, no Banco Central, cinco milhões de dólares, 

ou três milhões e setecentos, o que foi usado.1I 

Sobre os recursos para resgatar o débito na época própria, não houve 

grandes preocupações no momento da assinatura do contr~to, até porque, sendo o 

denunciado pessoa de posses, IIcertamente tomará aS providências no momento 

oportuno". 

Confirmou o depoente as reuniões havidas em Brasília com os Srs. Alcides 
DiniZ, Arsênio, Valdo Hallack, Fernando Jucá, Marcos Coimbra e Lafayete Coutinho 

com o propósito de avaliar a regularidade da operação, todos estando acordes quanto à 

sua legalidade. 
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No particular do negócio realizado com Najun Turner, justifica-o da 

seguinte forma: "era evidente que teríamos que procurar uma aplicação no Brasil que 

correspondesse mais ou menos à valoração do dólar, e se chegou à conclusão de que o 
ouro seria o melhor caminho, então daí, a aplicação em ouro". 

o responsável pela aproximação entre o depoente e Najun Turner foi o 

Sr. Paulo César Farias, que o apresentou como "sendo um dos maiores investidores no 

Brasil, na BMF, em ouro". Neste primeiro encontro, começaram a discutir o teor do 

contrato, seguindo-se uma nova reunião quando ficaram estabelecidas e definidas as 

cláusulas a serem observadas. O instrumento propriamente dito foi recebido em 

Maceió, tendo-o assinado na oportunidade em que veio a Brasília, para colher as 

assinaturas aos avalistas na nota promissória a ser entregue à mutuante. pela Alfa 

Trading. O responsável pelo translado do contrato foi o mesmo desconhecido que levou 

o título de crédito a Ricardo Forcella. 

Diz ter firmado um contrato de compra e venda de 318 Kg de ouro, com 

pacto adjeto de depósito do metal, havendo a estipulação de um deságio de 12% sobre o 

valor de mercado, tendo em vista a necessidade de ser remunerado pelo uso que faria 

Najun Turner do ouro, ao longo da vigência do pacto. Assegura que lhe era facultado, a 

qualquer momento, solicitar o resgate, total ou parcial, do ouro. Garantias não houve, 

reais ou fidejussórias, por parte de Najun Turner, pois a apresentação feita pelo Sr. P.C. 

Farias era o suficiente. 

Como não teve qualquer controle sobre a forma de entrega do numerário 

pelo financista uruguaio ao Sr. Najun, diz estar havendo uma pendência, na atualidade, 

com este último, que alega ter recebido parte da importância em cheques, tendo 

demorado a compensá-los. Pelas suas contas, tem um saldo de 16 Kg (dezesseis quilos) 

de ouro enquanto que o depositário só reconhece dever 7 kg (sete quilos), tendo sido 

proposto um acordo na base de 9 kg (nove quilos), "para encerrar a questão". Quanto a 

este aspecto, ainda não decidiu o que fazer, sendo necessário "discutir com as pessoas 

interessadas". O certo é que não deu procuração a Najun para, em seu nome, assinar 

recibo de entrega do numerário supostamente repassado por Ricardo Forcella. 

Com Fernando Collor, o verdadeiro tomador do empréstÍplo, não tem 

qualquer instrumento firmado, pois mantém com ele .relação "de amizade grande e de 

grande confiança". 
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Quanto ao destino das importâncias que, gradativamente, diz ter 

resgatado junto ao depositário do ouro, afirma tê-las gasto "na manutenção do 

candidato, de sua família, de sua residência". 

Assegura ter "anotaçqes" relativas às épocas e importâncias resgatadas, 

mas só admite apresentá-las na Justiça' por estar sendo processado por "falsidade 

ideológica". Procurou sempre "preservar tudo dentro de um sigilo entre poucas pessoas", 

razão pela qual preferiu solicitar "ao Sr. Najun depositar nas contas de Ana Acioli ou 
outras contas por mim indicadas", mas nunca na do verdadeiro titular. Sustenta haver 
convencionado com o Sr. Najun a transferência para este dos ônus e encargos fiscais 
relativos à operação, não sabendo se o tO.F. foi recolhido. 

Sobre o mecanismo utilizado para comunicar-se cóm o SI. Najun com 

relação às solicitações de resgate, era "por escrito, em geral pela vi:J. postal". 

Ocasionalmente, utilizava os bons serviços do Sr. Paulo César farias "que estava 
constantemente em Brasília, semanalmente, e me fazia a gentileza de levar as minhas 

solicitações." 

Em relação ao Sr. Paulo César Farias, afirmou ter sido função sua, 
durante a campanha, arrecadar fundos para· prover aos gastos do pleito eleitoral, 

inclusive a manute:nção do Candidato. Assim, freqü.entemente, pedia a ele recursos, já 

que era o "detentor de certas doações que foram feitas à campanha". Não sabe dizer 
onde e de quem o Sr. P.c. Farias arrecadava dinheiro, nem muito menos que tipo de 
controle havia ou onde eram feitos os depósitos. O certo é que só se responsabiliza pelo 

que ingressou oficialmente no PRN e que, se alguma sobra houvesse, só o Sr. P. C. 

Farias pode esclarecer, inclusive quanto ao destino a ela dado, após a prestação de 

contas .. à Justiça Eleitoral. Ignora totalmente como e a quem. prestava contas o 

empresário aIagoano. O único dado que pode oferecer é que, durante.a campanha, 

recebia os recursos do Sr. P.c. Farias, através de crédito em conta C0rrente pessoal 

mantida no BMC, agência de Brasília. 

Não obstante continuar o Sr. P.C. Farias a deter importâncias "doadas ao 

candidato" e que' eram creditadas à medida em que surgiam as~ necessidades, diz a 

testemunha ter o Presidente eliminado "qualquer relação de amizade com o Sr. Paulo 
César Farias 000 desde a época da questão da Petrobrás, Motta Veiga, por aí ..... 11 

Perguntado sobre se teria sido o depoente o responsável pelo 

aconselhamento ao denunciado para manter suas aplicações financeiras em nome de 
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terceiros, e abrir contas em nome da Sra. Ana Acioli para movimentar seus recursos, 

prontamente esclareceu: ''Não, até desconheço, não entendi essa de ele manter contas 
em nome de terceiros". Sobre o procedimento preferiu não emitir 'JuÍZo de valor", 

asseverando tratar-se de prática antiga. Em relação à c.ontradição, entre a política 

governamental de exigir transparência e identificação dos títulos de crédito e os usos e 

costumes do denunciado, disse não vislumbrar aí qualquer impropriedade, até porque a 

Sra. Ana Acioli estava perfeitamente identificada para todos os efeitos, dando-se apenas 

"uma substituição de titular identificado." 

Quanto ao carro posto à disposição da Sra. Ana Acioli e locado à· G .M. 

Locarauto, confirma ter solicitado ao Sr. Bandeira, da Brasil-Jet, providências para a 

concretização do negócio. Também quanto ao veículo que servia aos filhos do 

denunciado no Rio de Janeiro, confirma haver intermediado o pedido junto ao Sr. P.C. 

Farias. Já em relação ao Fiat Elba adquirido para o Presidente, exime-se de qualquer 

responsabilidade no tocante ao cheque administrativo comprado por "fantasma", 
remetendo toda a responsabilidade para Najun Turner. 

Diz o depoente ter sido o único responsável pelo pagamento das obras na 

Casa da Dinda, embora não disponha das notas fiscais, ignorando qualquer participação 

do Sr. P.c. Farias no episódio. Segundo a sua "contabilidade", o dispêndio girou em 
tomo de US$ 1,100,000.00 (hUm milhão e cem mil dólares norte-americanos). 

3.1.3 - DEPOIMENTO DO SR. NAJUN AZZÁRIo FLATO TURNER 

o depoente, de início, reiterou os termos das declarações prestadas à 

Polícia Federal, respectivamente em 31.08.92 e 01.10.92, informando ser "o comércio" a 

sua atividade profissional. A seguir, explicou <;lue opera, regular e habitualmente, no 

mercado como pessoa física, tomando os recursos para tanto necessários de terceiros a 

título de mútuo. 

Quanto ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias, afirmou tê-lo conhecido em 

Maceió, em julho de 1988, tendo tido, desde então, três encontros com o empresário. 

Atendendo à solicitação por este formulada, deslocou-se de São Paulo até Maceió, em .. 
janeiro de 1989, com a finalidade de explicar o funcionamento do mercado de ouro, 

assim como os riscos existentes. Foi então apresentado a Cláudio Vieira, pessoa que 

estaria interessada em investir neste campo financeiro. Passados 30 ou 40 dias, recebeu 

comunicação telefônica da pessoa a quem fora apresentado, e com a qual manteve 
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diálogo de horas, indagando sobre a situação do mercado, ao que retrucou estar o ouro 

na mesma situação que dantes. Logo a seguir, chegou às suas mãos um contrato de 

investimento em ouro, em duas vias, não podendo precisar a identidade do portador, 

mas dizendo vir por ordem de Oáudio Vieira. Conquanto não concordasse com os 

respectivos termos, resolveu assinar o instrumento, restituindo ambas as vias ao 

emissário. 

Ato contínuo, chegou ao seu escritório Emílio Bonifacino, pessoa de seu 

conhecimento, que já houvera retido indevidamente recursos seus na praça de 

Montevidéu, portando duas malas cheias de cruzados novos e cerca de vinte e cinco a 

quarenta cheques, tudo importando na vultosa quantia de NCz$ 8.129.250,00, ou o 

equivalente a US$ 3,750,000.00, à época. O portador dizia vir a mando de Qáudio 

Vieira, não se lembrando de haver firmado qualquer recibo, para aquele que fazia a 

entrega do numerário. Recorda-se, entretanto, que havia um acompanhante de 
identidade ignorada. 

Sobre esta inusitada forma de transportar valores numa cidade de alto 

índice de criminalidade como é o caso de São Paulo, relata nada ter a comentar pois no 

seu ramo de negócios a "ética" não recomenda "perguntar nunca como traz ou como 

entregou". Tendo em vista a peculiaridade do mercado em que atua, não é 

recomendável a utilização de carros fortes, tendo ele ficado tranqüilo quando soube que 

Emílio Bonifacino viera de carro matriculado com placa brasileira, o que não desperta a 

curiosidade de terceiros. 

Segundo o depoente, com a importância recebida era possível adquirir 

cerca de 284 kg de ouro, salientando, entretanto, que o termo contratual firmado com 

Qáudio Vieira não o obrigava a adquirir o metal. Relata, ainda, ter surgido, desde logo, 

uma divergência entre as partes quanto ao volume do crédito em ouro em poder do 

depoente. Posteriormente, chegaram as partes a um entendimento, encontrando-se a 

pendência sanada. 

Quanto à escritura pública- de declaração, feita em tabelionato da cidadé 

de São Paulo, diz tê-la subscrito a pedido de Gáudio Vieira, informado que foi, por este, 

da necessidade de dispor de um documento comprobatório dos resgates feitos. Rejeita, 

entretanto, qualquer responsabilidade quanto à abertura e manutenção de contas 

correntes bancárias em nome de pessoas fictícias. Quanto à autoria intelectual do 
-,"~.-----'.-

:""i.~",..J. I .. J liStO o redigiuo 
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Esclareceu o depoente manter negócios com o Sr. Paulo César Cavalcante 

Farias - sempre informais, ora na condição de mutuante, ora na condição de mutu~o -
tendo este solicitado a realização de depósitos nas contas de correntistas fictícios, mas 

nunca na de Ana Acioli. Certa vez, recebeu ordem de Oáudio Vieira para transferir 

entre seis e sete quilos de ouro para o empresário alagoano. 

Na qualidade de estrangeiro, nascido no Uruguai, ingressou no Brasil em 

1971, tendo - de início - trabalhado com um caminhão-caçamba, prestando serviços na 

éonstrução da "free way" de Porto Alegre. Conquanto tenha tido sucesso nesta atividade, 

visto poder adquirir dois, três caminhões-caçamba, resolveu ingressar no ramo da 

numismática, logo a seguir evoluindo para o mercado de ouro, em São Paulo, graças aos 
contatos feitos. 

Desde 1982, é o depoente contumaz operador do que denomina "mercado 

informal de cruzeiros" que, segundo ele, é extremamente diversificado e atinge 

proporções astronômicas, exemplificando com o caso da cidade de Foz do Iguaçu onde, 

numa segunda-feira subseqüente a um feriado, circulam entre 20 e 30 milhões de 
dólares, em moeda brasileira. 

Lamenta, entr~tanto, que o Banco Central tenha regulamentado, . 
recentemente, a internalização de moeda brasileira, dificultando - desta forma - a livre 

operação do tipo de negócio que está habituado a fazer. 

Tendo em vista a maneira pouco ortodoxa como opera e a ausência de 

registro próprio das operações, que qualifica como "uma forma muito particular de fazer 

contabilidade", toma-se impossível, para ele, precisaras quantias adquiridas, 

transferidas, depositadas. ou pagas a terceiros,' inclusive a Oáudio Vieira e Paulo César 

Farias. Para evidenciar a "informalidade" do mercado onde transita e o descontrole 

contábil que impera, assevera que, por vez~s, quita seus débitos com títulos de crédito 

recebidos de terceiros, que sequer conhece. 

Esta insólita forma de negociar chegou a tomar iplpossível a apresentação 

da declaração de renda e de bens nas épocas próprias. Instado a especificar os 

montantes de ouro resgatados por Oáudio Vieira, exprime-se da seguinte forma: "no 

ano de 89, aproximadamente, de 38 a 45 kg; no ano de 90, aproximadamente, cento e 

poucos quilos". Finalmente, quanto a 91, é incapaz de sequer dar uma ordem de 

grandeza, recordando-se que, em 31.01.91 ou, como disse posteriormente, em 31.12.91, 

ficou devedor de "aproximadamente cinqüenta e poucos quilos". 
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Ao longo de todo o p~ríodo que durou a sua relação negociaI com o SI. 

Gáudio Vieira, contentou-se o último com uma prestação de contas que Najun Turnerc 

assim descreve: partia ele de um "ensaio inicial de tantos quilos", seguindo-se o 

abatimento de "tantos quilos de ouro", ,correspondentes aos créditos realizados à conta 

das pessoas indicadas pelo mutuante, entre elas, Ana AÇioli. 

Em decorrência deste "imbróglio" comercial e contábil e, 

coincidentemente, logo após ter Gáudio Vieira sido chamado a explicar a "Operação 

Uruguai" na CP!, na policia e perante as autoridades fazendárias, houveram as partes 

por bem dar por finda a relação, reivindicando q mutuante de "16 a 17 quilos de ouro" e 

julgando-se o mutuário devedor de apenas "6 ou 7 quilos" do metal. Propôs então o 

depoente um acordo "da ordem de 9 quilos" para "dar por resolvido o problema", com o 

que houve a concordância do credor. 

F~z questão de frisar o depoente que os negócios mantidos com os Srs. 

Paulo César Farias e Cláudio Vieira eram revestidos de discrição. 

Com o Sr. Paulo César Farias ainda mantém negócios em aberto, sendo 

certo não ter aiJ;Ida sido possível "acertar bem as contas", dizendo-se titular de créditos a 

receber. A informalidade que reinava nas relaçõ~s recíprocas não impediu que 

chegassem a ser, reciprocamente, credor e devedor de importâncias correspondentes a 

"40 ou 70 kg" de ouro, tudo sem reCIbo ou documento. 

Reconheceu, enfim, estar respondendo a um processo crime por "suposto" 

contrabando de ouro. 

Ao longo de toda a inquirição, procurou 'o depoente ser evasÍVo e 

impreciso nas respostas, sempre recorrendo a fórmulas genéricas para explicar fatos 

concretos. 

3.1.4 - DEPOIMENTO DO SR. LUIZ OCfÁVIO MOITA vEIGA 

Inicialmente, o depoente afirmou recordar-se do teor do depoimento 

prestado em 29.06.92 perante a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instituída 

para apurar irregularidades atnbuídas ao Sr. Pàulo César Farias, bem como o inteiro 

teor da entrevista concedida à Revista VEJA, nO 1.239, de 17.06.92, ratificando ambos. 
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Confirmou a testemunha terem sido feitas duas interpelações judiciais, 

pelo Embaixador Marcos Coimbra e pelo Presidente da República, em razão das 
declarações supracitadas; após resposta interposta por seus advogados, o Embaixador 
desistiu da ação penal e o ex-Presidente, até o momento, não deu curso a qualquer 

processo. 

o depoente justificou sua ida para o exterior· assegurando ter recebido 

ameaças anônimas que sugeriam, também, que ele não conseguiria emprego no país. 

Sobre sua aproximação com a equipe do candidato Collor, disse ter-se 

dado, por intermédio da ex-Ministra Zélia, nunca envolvendo-se na campanha. 

Posteriormente, colaborou com 6 grupo de transição, lembrando-se ter estado com o Sr. 

P.c. Farias, presente a uma reunião. Sobre o papel deste último, disse ser pessoa 

próxima ao Presidente e que passou a· circular "com muita desenvoltura em todas as 

áreas do Governo. Fazia questão de colocar como "um ativo que tinha" o fato de ser da 

intimidade do Presidente, chamá-lo pelo prenome e visitá-lo com freqüência. 

Quanto à sua gestão na Petrobrás, disse ter cumprido a diretriz 

góvemamental de reduZir o quadro de servidores, pugnando também por uma política 

tarifária realista, o que de resto correspondia a uma promessa de campanha. 

Quanto às interferências do Sr. P.c. Farias, teriam começado em maio de 

1990, no início, de forma vaga, apenas sugerindo que, em seus encontros com o 

Presidente da República, fazia avaliações de desempenho de altos funcionários. Depois, 

afirma o depoente, o interesse tornou-se específico: a construção de duas plataformas 

semi-submersÍVeis, em fase de contratação, o problema do posto de combustÍVeis de um 

irmão de P.C. Farias devedor da Petrobrás, e, finalmente, o financiamento de US$ 

40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos) à V ASP, para viabilizar a 

respectiva privatização. 

Os contatos telefônicos tiveram início em 3/5/90; seguindo-se, em junho, 

nos dias 6 e 7; em julhd, no dia 17; em agosto, nos dias 14, 17, 21, 28; em setembro, 

quando começou a se concretizar a privatização da V ASP, oito chamadás nos dias 3, 11, 

14, 19, 20, 21, 22 e 26; a última ligação foi em 10/10/90, perfazendo um totc,il de 17 

(dezessete) ligações. 
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O interesse específico do . empresário al~goano no caso das plataformas 

era "atrasar" o processo licitatório para poder intermediar alguma coisa. Chegou o 

depoente a telefonar para o presidente do consórcio vencedor tão logo soube do 

resultado técnico da licitação "com o intuito de abortar qualquer tentativa de venda de 

informação" ou mesmo para evitar que o Sr. Emílio Odebrecht pensasse que a decisão 

fora obtida "pelo exercício das atividades lobistas de P.C. Farias". 

Quanto ao empréstimo solicitado pela V ASP, afirmou o depoente que a 

interferência do Sr. P.C Farias começou antes do leilão de privatização, e continuou 

depois. Ha~a a proposta do Sr. Canhedo e uma contraproposta da Petrobrás, com 

valores inferiores e prazos reduzidos, o que levou o empresário a ameaçar a empresa 

estatal com o encerramento de um contrato anterior - que previa multa de Cr$ 

45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros) - para transferi-lo a empresa 

congênere, que lhe concedesse o empréstimo, nos valore.s e prazos pretendidos. O Sr. 

Motta Veiga recebeu correspondência do setor encarregado, detcUhando as propostas, o 

impasse e a sugestão do Sr. Canhedo para a decisão ser levada a instâncias superiores, 
ou seja, Presidente da Empresa e da BR Distribuidora. 

Na época, fontes do Governo teriam dito faltar-lhe habilidade comercial e . 

empenll0 em tratar do assunto, o que, conforme as informações acima, não corresponde 

à verdade segundo a testemunha. 

O depoente confirmou que o SI. P.c. Farias teria deixado claro que a 

privatização da V ASP dependia desse empréstimo, que ele (PC) estava tomando 

providências sem~lhantes junto ao Banco do Brasil - refinanciamento da dívida da V ASP 

- e que, a partir daquele momento, a concretiZação do negócio "só depende de você", 

dissera P.c. Farias. 

Para a testemunha, a contra-proposta da Petrobrás não só era de cunho 

eminentemente comercial, mas levava em conta o fato de ~. V ASP já ter uma dívida 

junto à estatal e não ser o Sr. Canhedo cliente usual da BR Distnbuidora, nem 

conhecido no meio, o que, do ponto de vista de crédito, não desenhava "o melhor dos 

cenários". 

Afirmou o depoente ser a proposta do Sr. Canhedo "extremamente 

danosa" para a Petrobrás, o que ficou comprovado posteriormente, em relatório da 

SHELL DO BRASIL, que concordou com o empréstimo, indicando que tQdos os 
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negócios da empresa, em 1990, fecharam com resultado positivo, exceto no setor 

aviação, em razão do financiamento à V A$P. 

No entanto, à época da decisão da Petrobrás, além da forte pressão do Sr. 

P.c. Farias, entre outros, foram divulgadas avaliações do Governo no sentido de que a 

Petrobrás, através de sua cúpula, não estava funcionando coordenadamente com o 

Governo, poi~ estes funcionários não colaboravam como deviam. Apesar de tudo, o 

depoente não se arrepende de ter mantido a decisão dos técnicos e gestores financeiros 

da empresa que presidiu, por ter plena convicção do acerto de sua decisão. 

Acrescentou o depoente que, quando deixou claro para o Sr. P.c. Farias 

que a operação V ASP não seria aprovada pela Diretoria, recebeu um telefonema do 

Embaixador Marcos Coimbra, perguntando sobre o assunto. Respondeu o Sr. Motta 

Veiga que, do ponto de vista técnico, a proposta era Ilindefensável" e não havia interesse 
~ 

da empresa em aceitá-la, colocando-se à disposição da Presidência para reabrir a 

discussão. O Embaixador declinou da oferta mas afirmou Ilque isso ia criar um problema 

grave para o Governo". O Sr. Marcos Coimbra o aconselhou, na oportunidade, a Ilpensar 

bemll
, dada a importância atribuída pelo Governo à privatização da V ASP. Confessa o 

depoente não ter entendido bem esta alegação, por tratar-se a empresa aérea de estatal . 

paulista. 

No dia seguinte ao telefonema do Secretário-Geral, já em Nova Iorque, 

onde também se encontrava o Embaixador, ambos em viagem oficial, recebeu em seu 

hotel três chamadas do Sr. P.c. Farias, que se encontrava em São Paulo. Segundo o 

depoente, apenas três pessoas tinham seu telefone: o Secretário Marcos Coimbra, a 

quem o·dera sugerindo nova conversa, sua secretária e seu chefe de gabinete, sendo que 

nenhum dos dois últimos passou seu telefone a terceiros, especialmente ao SI. P.C. 

Farias. OSr. :Mo~ta Veiga recusou-se a falar com o empresário alagoano. 

Questionado sobre a verba p~blicitária da Petrobrás, informou o depoente 

ter recebido uma solicitação (de início verbal, . depois por escrito, por exigência sua), 

para que fosse transferida a gestão dessas verbas, que são de bàstante vulto, ao Sr. 

Cláudio Vieira, Secretário Particular do Presidente da República. Passou então este a 

contratar novas ag~ncias sob seu "total controlell
• 

No que se refere a se reportar ao Ministro Ozires Silva para tratar da 

e~tranha atuação do Sr. P.c.. Farias, o depoente confirmou ter falado com o Ministro 

_ sobre esta Ilconfusão lobista" que se instalara "no início do Governo Collor". Não se 
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recorda, no entanto, de nenhuma reação mais expressiva, mais contundente. Por duas 

vezes falou do assunto, no Gabinete do Ministro. Diante das pressões, das ameaças 

veladas, das críticas indiretas, das notícias plantadas em jornais, o Sr. Motta Veiga pediu 

ao Ministro que falasse abertamente com o Presidente. Ao ser informado que o Ministro 

não havia tido tempo de tratar do assunto, o depoente disse ao seu superior que não 

havia nada mais importante, na Pasta, do que a Petrobrás, e se o Presidente da 

República não tinha tempo para tratar dela, se a empresa era tão sem importância, ele, 

Motta Veiga~ não se sentia em condições de permanecer no cargo. 

Instado a aguardar um novo despacho com o Presidente da República, nLI 

mesmo dia da conversa, o Sr. Motta Veiga aguardou uma resposta que não veio, tendo, 

então, telefonado. ao Presidente da República. O Embaixador Coimbra retornou a 

ligação e, sendo informado da perplexidade do depoente diante de todos os fatos, 

respondeu que sua situação estava "insustentável, muito difícil". 

De imediato, a testemunha pediu demissão e convocou uma entrevista 

coletiva, onde expôs todos os problemas com que se defrontara e as pressões que 

sofrera. Em Portugal, o Presidente da República 'afirmou que ele era "uma peça que não 

funcionava, e precisava ser substituída", e seu porta-voz acusou o Sr. Motta Veiga de 

"insubordinado". 

Questionado sobre se a ausência de resposta do Ministro Ozires teria 

conexão com o relacionamento íntimo entre o Presidente Collor e 0 SI. P.C. Farias, o 

depoente declarou não poder dizer. Acrescentou ser o Ministro Ozires um homem sério, 

queteIIl"su.a forma de agir-o Embora tenha relatado tudo a seu superior, pensa que "cada 

um leva adiante como acha que pode levar". 

. Perguntado se a acusação de "insubordinação" era relacionada à recusa 

em atender pleito de P. C. Farias, respondeu afirmativamente. 

Sobre a forinação de "caixinhas" para financiamento de campanhas 

políticas por parte do Sr. P.c. Farias, o depoente declarou que Paulo César dissera ter 

necessidade de formar uma base partidária para o Presidente Collor, essa era a razão 

pela qual ele trabalhava I1nessetipo de serviço l1. Desconhece, o Sr. Motta Veiga, se 

alguém mais sabia disso. 

Concluindo, o Sr. Motta Veiga declarou que, ao perceber o tamanho da , 

influência e a forma como transitava na Administração Federal o Sr. P.c. Farias, não foi 
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sem preocupação que deixou seu cargo, imaginando que, com sua saída, o esquema PC 

iria se implantar na Petrobrás, realizandO' o que não tinha conseguido até então. Tanto 

que até hoje a questão com a V ASP é motivo de exame pela Justiça. Mas, tendo ele 
saído do Governo, a responsabilidade é de quem assume o posto e deve zelar pelo 
patrimônio da empresa. 

3.1.5 - DEPOIMEl'I"TO DA SR8 SANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA 

Ao ter início a assentada, foi a testemunha contraditada pela defesa ao 

argumento de que estària obrigada a manter sob sigilo os fatos a respeito dos quais teve 

conhecimento como secretária. A acusação ofereceu contrariedade argumentando que a 

lei regulamentadora da profissão não obriga ao sigilo profissional, além de não ser 

possível impedir-se que alguém deponha sobre fato criminoso. 

Determinou a presidência fosse tomado por termo o compromisso. . 

Após ter ratificado o depoimento prestado em 31.07.92 à CPI, declarou 

que o dono da empresa em que trabalha, Sr. Alcides Diniz, é amigo dos Srs. Paulo César 

Farias e Fernando Collor de Mello, tendo o primeiro estado na empresa. 

, . . . . _. . 

Esclareceu que, há cerca de três anos, fora elaborado um projeto para a 

incorporação do Centro Empresarial ASD em São Paulo. Procurou-se obter 

financiamento pará a obra junto à PREVI, SISTEL E FUNCEF, respectivamente 

fundos de previdência do Banco do Brasil, Sistema Telebrás e Caixa Econômica Federal. 

Não tendo logrado sucesso, recorreu-se à intermediação dos Srs. Paulo César Farias.e 

Leopoldo Collor de Mello, o primeiro junto à PREVI, com vistas. à hberação de verba, e 

o segundo junto à TELESP para assegurar, desde logo, a locação futura de duas torres a 

serem construídas. Ainda segundo a depoente, o valor previsto para o futuro aluguel era 

da ordem de trinta e cinco dólares por metro quadrado, embora o preço em vigor na 
I 

região fosse de onze a dezoito dólares. No que diz respeito à obra propriamente dita, 

também haveria um adicional, a ser distribuído entre as partes responsáveis pela 

facilitação do negócio. 

Explicou a testemunha que, desde o início do mês de julho, toda a 

movimentação do escritório da ASD girava em tomo do que seus patrões chamavam de 

"Operação Uruguai" ou "trabalho para o Planalto". Neste período, passou a receber 

telefonemas de Marcos Coimbra, Cláudio Vieira, Lafayete Coutinho, José Carlos 
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Martinez e dos advogados Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e Álvaro Malheiros, 

pessoas estas que antes não mantinham contato com o seu chefe, Dr. Arsênio Eduardo 

Corrêa. 

Recorda-se que, '-pouco antes do inicio do mês de julho, os Drs. Arsênio e 

Diniz, diretor e proprietário da ASD, respectivame~te, realizaram inesperada viagem 

noturna para Brasília, sendo corrente na empresa terem utilizado, para este fim, o avião 

de P.C. Farias. No dia subseqüente a esta viagem, pela manhã, encontrou sobre a mesa 

diversas pastas de onde haviam sido retiradas, na véspera, as declarações de renda do Sr. 

Diniz, contratos de câmbio e papéis referentes à ASD deI Uruguai, cujo proprietário era 

o próprio Sr. Diniz. 

Ao retornar da viagem inesperada, o Dr. Arsênio fez comentários sobre 

um encontro com o Presidente da República, na casa deste em Brasília, discorrendo 

sobre a exuberância e a beleza da residência e seus jardins. For·'ainda mencionada a ida 

ao domicílio do Sr. Marcos Coimbra e o fato de estarem a desenvolver um Ittrabalho 

para o Planalto". 

À esta primeira viagem~ seguiram-se inúmeras outras, à capital da 

República e ~o Uruguai, tudo relacionado com a "Operação Uruguai". Nestas viagens, 

havia contato com os Srs. Marcos Coimbra e Cláudio Vieira, seguindo-se intensa troca 

de comunicação telefônica. As tentativas culminaram com a chegada de um fac-símile, 

enviado por Gáudio Vieira, documento este qualificado como sigiloso pelo chefe da 

depoente. Tal documento, segundo constatou a testemunha, continha uma longa relação 

de contas bancárias, algumas com a especificação do titular e outras não, mas sempre 

com a indicação do CPF, banco, agência e outras características próprias. Lembra-se 

que algumas destas contas tinham como titular José Carlos N ehring César e a empresa 

de sua propriedade, Brazil's Garden. 

Logo depois da transmissão do fac-símile, vários advogados de um 

escritório que habitualmente presta serviços à ASD foram chamados à sede da empresa, 

sendo eles VáJdo Hallack, Sidney Apocalypse e Fernando Jucá, o primeiro, especialista 

em Direito ~ Internacional .. Estes mesmos advogados seriam os responsáveis· pela 

elaboração do termo de declaração que seria assinado no 24° Cartório de Notas de São 

Paulo pelo Sr. Najun Turner. Tal documento explicitava a operação envolvendo diversos 

e complexos àSpectos da aquisição de ouro, seguida de depósito do metal sob a guarda 

do Sr. Turner~ a partir de recursos repassados pelo Sr. Cláudio Vieira Tratava ainda o 
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documento de depósitos' relativos aos resgates efetuados por intermédio de pessoas 

fictícias. 

Conforme enfatizou a depoente, o contrato de empréstimo no Uruguai 

couespondia inteiramente a um estilo e a uma formatação utilizados pelos integrantes 

do escritório de advocacia do Dr. Valdo Hallack, com a utilização de item e subitem, uso 

de algarismos romanos, entre aspas, entre parênteses, e algarismos romanos minúsculos. 

A Sra. Sandra diz ter visto sobre a mesa, onde trabalharam os advogados e integrantes 

da ~empresa, minuta de cláusulas contràtuais a serem utilizadas no texto por ser 

preparado. Conquanto seja datilógrafa, sustenta haverem as pessoas envolvidas 

resolvidp datilografar o texto em outro local, até porque teria ela dificuldade redacional 

no idioma inglês. 

Segundo esclareceu à Comissão a testemunha, a declaração assinada pelo 

Sr. Turner teria sido uma das últimas etapas da chamada "Operação Uruguai", pois fora 

efetivada no dia 24.07.92, às vésperas do depoimento do Sr. Cláudio Vieira à CPI, etapa 

esta que fora mencionada implicitamente na frase ouvida na ASD: "terminamos, está 

tudo OK.. Nossa parte está OK". 

Nessa ocasião também foi mencionado o fato de só faltar uma última .. 
viagem ao Uruguai, no final de semana, totalizando três viagens, e a ser feita pelo Sr. 

Arsênio e pelo Sr. Vieira para fechar os últimos detalhes. 

Quanto ao Dr. Arsênio, teria ele dito que, tão logo acabasse a "palhaçada" 

da CPI, o projeto do Centro Empresarial ASD seria imediatamente aprovado, pois tudo 

estava acertado com a PREVI, a TELESP, Lafaiete Coutinho e Marcos Coimbra. 

Acrescentou, em tom amigável, que a depoente teria suá. parte da comissão, pois ''havia 

trabalhado bastante no projeto". 

Afirmou a depoente que foi no momento em que presenciou a 

comemoração feita na sede da ASD; festejando o sucesso da Operação Uruguai e do 

depoimento de Cláúdio Vieira, avaliados como "um trabalho bem feito" por seus chefes, 

bem como o que qualificaram de "desmobilização da CPI", que ela percebeu o sentido 

de todos os fatos e o peso de sua responsabilidade. Pensou, inclusive, ser tarde demais 

para reparar este equívoco. 

De acordo com a testemunha, a íntima relação entre a montagem 

eficiente da Operação Uruguai e o financiamento da PREVI, redundaria no que era 
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considerado a sobrevivência das empresas do SI. Alcides Diniz, pois, entre elas, apenas 

uma não "operava no vermelho" e, ainda assim, esporadicamente. Assim, se a "Operação 

Uruguai" - montada pelos dirigentes da empresa - fosse bem sucedida, obteriam eles, 

automaticamente, a liberação de financiamento pela PREVI, conforme promessa dos 

Srs. Lafayete Coutinho e Fernando Collor. 

Segundo a depoente, com esta visão e avaliação do momento, os 

dirigentes da empresa ASD fizeram um grande esforço, trabalhando arduamente para 

que todo esse empenho desse um bom resultado. Disseram-lhe que ela torcesse pelo 

sucesso, pois dele cdependia a continuidade da empresa e a manutenção do emprego 

dela e dos seus colegas. No caso de um fracasso, as empresas seriam fechadas e o Sr. 

Alcides Diniz iria embora para Portugal. 

No que concerne à comissão sobre o financiamento, que fora inicialmente 

negociada numa base de 20% (vinte por cento), chegando finalmente a 12% (doze por 

centd), seria distribuída~entre a diretoria da PREVI, Sr. Mauro Ramos e dois outros 

membros da Diretoria Executiva, o Sr. Valverde, da comissão de funcionários do banco, 

que tivera um importante papel na possível obtenção dos recursos, além de Paulo César 

Farias e outro intermediador, Sr. Edimar Cid Ferreira, participando também os Srs. 

Sérgio e Arsênio, da ASD. As porcentagens que caberiam a cada um ela afirmou 

desconhecer, mas seriam discutidas com o SI. Valverde. 

Relativamente às operações de créditos obtidos no Uruguai, -realizadas 

pelas empresas de Alcides Diniz, a depoente diz ter conhecimento de operações de 

grande vulto, envolvendo milhões de dólares, embora não saiba exatamente que tipo de 

operação teria sido efetivada. Sobre a origem· dos recursos aa ASD, declarou a 

testemunha que, mesmo tendo lido atentamente o contrato social da empresa em que 

trabalha - que era muito extenso - não pode identificar ou entender esse aspecto. Sabe 

que trabalhavam com um tipo de operação triangulada: remessas para o Uruguai, de lá 
para as llhas Virgens, e, então, para o Brasil, operações estas que ela acredita serem 

legais. Aparentemente, segundo sua percepção, a empresa foi criada com essa 

finalidade. 
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3.1.6 • DEPO~'TO DO SR. OZIRES SILVA 

Ao longo da sua permanência no Ministério, foi informado da existência 
de pressões '1obistas" junto à direção da Petrobrás, sempre recomendando que se 

velasse pelo interesse da empresa. 

Quanto ao processo de escolha do presidente da estatal, esclareceu o 

depoente haver encaminhado ao Chefe do Governo uma lista contendo diversos nomes, 

cabendo a opção exclusivamente ao Primeiro Mandatário. 

Em relação ao pleito da V ASP, foi informado da inaceitabilidade dos 

respectivos termos pelo então Diretor de Transportes, Almirante Maximiniano da 

Fonseca. Afirmou que o Sr. Motta Veiga normalmente tratava dos assuntos da 

Petrobrás, no que concerne a preços de combustível e questões financeiras, diretamente 

com o Planalto ou com o Ministério da Fazenda. Cerca de dois meses antes do pedido de 

demissão do Sr. Motta Veiga, tomou conhecimento do assunto, sabendo das gestões 

promovidas por P.c. Farias. Por duas vezes, antes do afastamento daquele, houve 

contatos telefônicos pedindo a sua interferência junto ao Presidente da República para 

fazer cessar as pressões, não tendo conseguido falar com a autoridade maior. 

Informou o depoente· conhecer o Sr. Paulo César Farias apenas 

socialmente e ter ouvido falar que dispunha de influência em outras áreas do Governo. 

Recorihece ter autografado um decreto, a pedido do Presidente, prevendo 

um procedimento simplificado para a contratação de empresas encarregadas de 

recuperar a malha rodoviária do País, iniciativa esta do então Secretário Nacional de 

Transportes, Dr. Marcelo RIbeiro. Logo após a publicação do édito, deu-se intensa 

crítica aos seus termos, inclusive por parte do Consultor Jurídico do Ministério. Estes 

fatos levaram-no a pedir ao Presidente que, cancelasse o decreto, o que foi feito. Sobre a 

nomeação do Dr. Marcelo RIbeiro para o cargo, disse ter sido o próprio Chefe do 

Estado que determinou a inclusão do seu nome na lista de candidatos. 

Concluindo seu testemunho, afirmou que quando o Presidente da 

República declarou em reunião ministerial "que ninguém falaria em nome dele", ficou 

claro que ele se referia a esse esquema, que tinha conhecimento pelos jornais, de que o 

Sr. PC teria uma espécie de indução ou de pressão junto às autoridades para efeito de 

negócios. 
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3.1.7 - DEPOIMENTO DO SR. EDUARDO MODIANO 

o depoente iniciou seu testemunho fazendo uma longa digress~o 

discorrendo sobre a sua própria gestão frente ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social- B!\TDES e ao Programa de Privatização. 

Questionado sobre a denúncia oferecida contra o Presidente Collor, disse 

desconhecê-la, a não ser pela leitura de jornais. Confirmou ter sido apresentado à 

Ministra Zélia por Luiz Octávio Motta Veiga e nas circunstâncias por ele relatadas em 

depoimento à Comissão. 

Afirmou o depoente conhecer o Sr. P.c. Farias e com ele ter estado em 

três oportunidades, de caráter eminentemente social: em janeiro de 90, no coquetel de 

confraternização da equipe, em São Paulo; no dia seguinte quando pegou uma "carona" 

no avião de P.c. Farias, até o Rio de Janeiro; e a terceira, cerca de um ano depois, julllo 

de 91, durante jantarem São Paulo. 

Considera a testemunha o Sr. P.c. Farias um "desafeto" seu; que lhe fazia 

severas críticas, a terceiros e à imprensa, considerando-o muito lento no processo de 
privatização, da mesma forma que achava que o Embaixador Jório Dauster, negociador 

. .' .... . . 

da dívida e:A'terna,,' deveria ser substituído por banqueiros. 

Sobre a existência de um mercado financeiro informal, funcionando nO 
Uruguai, onde se obteria empréstimos em moeda brasileira, o depoente disse saber que 

existe, mas não, ser muito entendido" eÍll" questões financeiras. Disse desconhecer a 
. " , , 

chamada operação Uruguai, da mesma forma que sabe que essas operações existem, 

mas não sabe dizer se são legais ou não. Também desconhece a forma de pagamento 

das despesas do Presidente afastado. 

Sobre o uso de moedas com elevado deságio, no processo de privatização, 

disse ter o respaldo da lei, aprovada pelo Congresso, desconhecendo a existência de 

vazamento de informações na sua área de responsabilidade. 

Relativamente ao SI. P.c. Farias e sua interferência na Administração 

Federal, só sabe o que lê nos jornais. Disse ter tido total hberdade para escolher sua 

diretoria, tendo aceito uma indicação da Ministra. O Presidente afastado nunca 

interferiu pessoalmente em sua gestão. Suas orientações vinham através da Ministra. 



- 2106 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

3.1.8 - DEPOIMENTO DO SR. BERNARDO CABRAL 

Ao iniciar o depoimento, disse a testemunha não saber o motivo de sua 

convocação. 

Quanto a Paulo César Farias, nada pode dizer, pois, o único contato 

mantido com ele foi em agosto de 1990, em evento social. 

Informou que, no curso de uma reunião onde es-tavam presentes ele 

próprio, o Presidente e o ex-Deputado Renan Calheiros, fez este último ao segundo 

queixa quanto à influência do empresário alagoano no pleito de Alagoas. 

Confirmou, ainda, ter telefonado ao ex-deputado Sebastião Curió, do 

Palácio do Planalto, retornando ligação recebida por seu gabinete no Ministério. O ex

deputado disse-lhe que o Presidente havia solicitado que o procurasse para ajudar na 

campanha éleitoral, então em curso. Constatada a autenticidade do anunciado encontro 

entre os dois, .~ tendo o denunciado pedido que colhesse os números de telefone do 

então candidato, assim procedeu, repassando-os ao Chefe do Gabinete Militar. 

Resumiu-se a isto a sua interveniência no relacionamento entre as partes. 

J amais soube ou ouviu dizer, enquanto esteve no Governo, que o 

Presidente mantinha contas correntes bancárias em nome de terceiros. 

Sobre denúncias de corrupção no Governo e eventuais atividades ilícitas 

do Sr. P.c. Farias, nenhuma informação teve a prestar por ignorar qualquer fato 

comprometedor. 

3.1.9 - DEPOIMENTO DO SR. cÉlio BORlA 

Diante da pergunta sobre se tinha conhecimento de algum fato que 

pudess~. ser útil ao processo movido contra o Sr. Presidente da República, por crime 

contra a segurança interna e contra a probidade na administração, afirmou o depoente 

que não. 
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No que concerne à "Carta de Governabilidade", explicou ter nascido de 

um entendimento mantido com os então Ministros Marcilio Moreira e Jorge 

Bornhausen, a partir da preocupação dos três com a continuidade das ações 

administrativas do Governo Federal. 

Por outro lado, afirmo"Q a testemunha, visava a "Carta" responder à 

pressão feita junto aos Ministros que não tinham qualquer envolvimento com os fatos 

sob investigação. 

As pressões, afirmou o depoente, eram no sentido de que deixassem. os 

seus postos, pois estavam sendo ameaçados de, em não o fazendo,serem, no futuro, 

considerados co-responsáveis de atos com os quais não tinham qualquer relação. 

Em síntese, a "Carta"e a conseqÜente perrDanência dos Ministros, até a 

decisão da Câmara dos Deputados sobre o impeacbment, visavam, especialmente, a 

impedir "qualquer atentado à ordem jurídica", respondendo assim. à tentativa de ''lhes J, 
criar um constrangimento moral", segundo o ex-Ministro da Justiça. 

Quanto ao acompanhamento do inquérito a cargo da Polícia Federal, que 

lhe era subordinada, disse a testemunha "guardar uma respeitosa distância" dos agentes 

incumbidos das investigações pela simples razão de que fma questão de que o inquérito 

fosse "isento e objetivo". Acrescentou a testemunha que sempre esteve à disposição dos 

investigadores e do delegado que preside o inquérito, nunca se furtando, diante das 

dificuldades surgidas, de orientar seus funcionários 

Quanto às atitudes do então Presidente da República, relativamente ao 

inquérito,· disse o depoente que apenas uma vez, com relação ao processo da Sra. 

Rosane Collor, o Presidente falou com o Ministro, passando-lhe uma informação, a ser 

verificada. 

Tão logo constatado que a inquietação do Presidente não tinha razão de 

ser, transmitiu-lhe a informação de que nada havia a comprometer a isenção do 

delegado e/ou. do procurador que se ocupavam do inquérito em Alagoas. Ambos 

permaneceram em suas posições. 

Confirmou o ex~Ministro ter recebido do Presidente afastado 

determinação nó sentido de requisitar abertura de inquérito para apurar as denúnCias do 

Sr. Pedro Collor. 
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Quanto à participação de Marcílio Moreira na campanha presidencial ou 

na "Operação Uruguai", disse o depoente' que ele não poderia ter participado da 

campanha por ocupar, desde o governo Sarney, o posto de Embaixador do Brasil, em 

Washington. E, no que conce~e à "Operação*Uruguai", só pode dizer que, no período 

em que foi seu colega no Ministério, o ex-Ministro Marcílio, por sua conduta, 

"certamente não teve qualquer, nem a mais mínima participação nessa operação." 

3.1.10 - DEPOIMENTO DO SR. REINHOLD STEPHANES 

Ao ser questiona'do pelo Sr. Relator sobre eventual conhecimento de 

algum fato que pudesse contribuir para o esclarecimento das circunstâncias que levaram 

à denúncia contra o Presidente afastado, disse o depoente poder apenas responder pelo 

período em que foi Ministro de Estado, afirmando não. ter ocorrido nenhum fato, em sua 

pasta, que pudesse desabonar o Presidente. 

Quanto ao Sr. P.C. Farias, disse o Deputado ter~Ihe sido apresentado 

antes de ser nomeado Ministro de Estado, não tendo tratado de nenhum assunto com 

ele e, enquanto Ministro, nenhum contato tiveram. 

Sobre a Operação Uruguai, disse saber apenas o que vê na Imprensa. 

No que concerne à transferência de recursos do Minist.ério que ocupava 

para o Ministério da Ação Social, ao final de sua gestão, disse ter sido uma iniciativa do 

Ministro da Economia, que elaborou exposição de motivos, assinada pelo depoente, de 

vez que lhe foi assegurado ser um ajuste interno, nos mesmos termos em que estava 

sendo feito para o Ministério da Saúde, e que não haveria nenhum prejuízo 

orçamentário ou financeiro, ao MP AS. O ato teria sido correto, dentro da lei, sem ferir 

nenhum aspecto ético ou moral. 

3.1.11 - DEPOIMEl'c"'TO DO SR. LUIZ EstEVÃO DE OLIVEIRA NETO 

Finda a ~ualificação da testemunha, passou a acusação a oferecer 

contradita pelo fato de ter o depoente subscrito, como avalista, a pr6missória que se 

Vincula à "Operação Uruguai". A defesa redargüiu dizendo que o devedor principal do 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Sábado 28 210.9 

título fora arrolado como testemunha da acusação, não tendo sentido a contradita 

,apresentada. Decidiu então a Presidência tomar o compromisso de estilo. 

Indagado sobre o conhecimento que tem de Paulo César Cavalcante 

Farias, disse ter sido a ele apresentado, em meados de 1988, por pessoa cujo nome não 

se recorda. Embora nunca tenha trabalhado com ele, sabe ter sido coordenador 

financeiro do candidato Collor de Mello, presumindo que, nesta qualidade, tenha 

recolhido fundos. 

Durante a campanha, locou um imóvel, localizado no Setor Comercial Sul, 

ao comitê central, e cedeu, gratuitamente, duas ou três vezes, avião de sua propriedade 

para transporte do ~ndidato. A única relação comercial que manteve com o Sr. P.c. 

Farias foi a locação de algumas salas para empresa de sua propriedade, e isto por breve 

tempo por ter v~Ildido o imóvel. 

Disse a testemunha ter participado de reunióes, no final de 1988, onde 

foram ,discutidos aspectos financeiros ligados à campanha, nunca em Maceió . 

. D~sconpece .o.s Srs. Ricardo Forcella e Emilio Bonifacino, bem assim a empresa Alfa 
'.", . '. ,l J • - -

Trading, imaginando tenha-.sido o Sr. F~rnando Collor de Mello a pessoa a conduzir as 

negociações com vistas à obtenção do empréstimo uruguaio. 

Declarou,· ainda, não ter estado presente quando da assinatura do 

instrumento contratual, tendo tomado conhecimento de seu conteúdo por ocasião da 

vinda a Brasília de, Cláudio Vieira para colher sua assinatura na nota promissória. À 
época, não. lhe causouespéci~a existência de eventual divergência entre os termos do 

título'de'crédito'e'o conteúdo do contrato. Quanto à lIberação subseqüente dos recursos, 

, não sabe como se deu nem a forma de internalização, muito menos como foram 

aplicados'ou gastos. Sobre Najun Turner. nada pode informar por desconhecê-lo. 

Afirmou o depoente não ter se preocupado, quando da contratação, sobre 

o câmbio a ser utilizado. Sabe, entretanto, que o resgate será feito no Brasil e pela "taxa 

comerciar' de conversão. 

Por derradeiro, declarou ter feito parte da "estratégia" política" do 

candidato não figurar como mutuário, ignorando o preciso conteúdo desta "estratégia". 

Sobre o profissional que,teria prestado assistência jurídica ao denunciado, disse não ter 

lia menor idéia". 
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3.1.12 - DEPOIMENTO DO SR. PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA 

Logo após a qualificação da testemunha, foi suscitada a sua contradita, 

pela acusação, alegando-se ter sido "avalista de uma nota promissória da chamada 

Operação Uruguai, operação que é muito questionada dentro do processo, por várias 

razões e motivos que serão argüidos oportunamente". A defesa contra-argumentou 

lembrando ter a própria acusação arrolado como testemunha o emitente do título, Sr. 
Cláudio Vieira. Decidiu a Presidência ouvir a testemunha, com a tomada do 

compromisso de estilo. 

Informou o depoente ter participado de reuniões, em 1988, onde foram 

discutidas diversas hipóteses para levantamento de recursos destinados à campanha do 

candidato Fernando Collor de Mello~ mas nunça em Maceió. Relativamente ao 

empréstimo. uruguaio, acredita ter sido o próprio denunciado o responsável pela 

negociação dos respectivos termos, desconhecendo tanto a Alfa Trading como os Srs. 

Ricardo Forcella e Enn1io Bonifacino. 

Quanto à pessoa que teria prestado assessoramento jurídico, supõe ter 

sido Cláudio Vieira por ser ele advogado. De qualquer sorte, só tomou conhecimento do 

texto em abril de 1989, quando este últinio veio à Brasília para colher o seu aval no título 

de crédito. Ignora a testemunha qualquer contradição entre o texto do contrato e o teor 

da promissória, lembrando-se ser. Maceió o lugar de pagamento. Sobre os motivos que 

levaram o credor a dispensar tanto a sua assinatura no contrato como a do cônjuge na 

nota promissória, alega desconhecer a legislação uruguaia. Ignora também o motivo pelo 

qual deixou de figurar o verdadeiro tomador do empréstimo como parte no contrato. 

Foi a testemunha~incapaz de fornecer qualquer esclarecimento quanto à 

importância sacada, modo de transferência dos recursos, aplicação feita ou, ainda, no 

tocante ao modo de gestão. Indagado a respeito do tipo de câmbio utilizado na 

conversão, disse supor ter o empréstimo passado "pela Casa da Moeda do Uruguai", 

sendo provavelmente utilizada a taxa oficial. Na época do pagamento, também imagina 

deva ser utilizado o "câmbio oficial". 

~obre o SI. Paulo César Cavalcante Farias, esclareceu ter sido 

apresentado a ele pelo denunciado, em 1988, sabendo que era o coordenador financeiro 

da campanha e que, nesta qualidade, cumpria-lhe recolher donativos. Salienta, 

entretanto, nunca ter-se envolvido com as suas atividades. Indagado quanto a ser 
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Cláudio Vieira o "tesoureiro oficial do comitê", informou' "não existir uma designação 

oficial"~ podendo assegurar que "praticamente tudo que se referia a despesas de 

campanha era o Cláudio Vieira quem comandava, quem ordenava". O depoente chegou 

a contribuir com doações para campanha e a destinação de um imóvel para sediar o 

movimento. 

Relativamente ao seu relacionamento comercial com o Sr. P.c. Farias, 

disse estar linútado a algumas operações imobiliárias, realizadas no passado. A primeira 

data de 1990 e versou sobre a venda de uma residência, localizada na ML9, conjunto 2, 

casa 4, pelo valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros). A segunda, realizada 

em outubro de 1991, envolvendo um total de Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de 

cruzeiros), ainda não pagos integralmente, correspondendo a uma incorporação no 

Setor Comercial Norte, projeção 1, nO 1.801, com memorial averbado no Cartório do 2° 

Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (W3 Norte, Quadra 504). 

No tocante a esta operação, não há escritura, por ter sido lavrado 

instrumento particular. Declarou, também, ter realizado uma operação comercial com o 

Sr. Fernando Collor, relativa a terreno contíguo à Casa da Dinda. Tendo adquirido o 

lote no dia 27/07/90, pelo valor de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), logo o 

ofertou, pelo mesmo preço ao denunciado por saber que gosta do local. Na mesma 

semana, recebeu a visita do Sr. Cláudio Vieira, "que me pagou o valor .,correspondente 

ao terreno". Ficou então sem saber quem era o efetivo adquirente do lote. Por uma 

questão de comodidade pessoal, outorgou procuração ao Sr. Paulo César Farias, "que 

também tinha ligações com o Sr. Presidente, para que fizesse a escritura para ele (PC) 

ou para o Sr. Cláudio Vieira ou para oSr. Presidente". Depois disto, não mais tomou 

conhecimento das providências adotadas. 

3.1.13 - DEPOIMENTO DO SR. MARCluO MARQUES MOREIRA 

De início, declarou a testemunha desconhecer as acusações feitas ao 

Presidente afastado, não tendo como contribuir para a elucidação dos fatos. Quanto a 

Paulo César Farias, disse jamais ter sido a ele apresentado, não o tendo sequer visto nem 

no Palácio do Planalto, nem no Ministério. 

No tocante à "Operação Uruguai" lembrou o ex-Ministro que, em 1989, 

era embaixador do Brasil em Washington, desconhecendo as normas do Banco Central 

referentes a essas operações financeiras ou qualquer fato que não se refira às relações 

Brasil-EUA naquela época. 
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Disse ainda o depoente que não conhece operações internacionais deste 

tipo, seus detalhes ou o respectivo conteúdo jurídico, mas que certamente o Banco 

Central pode dar estas informações. 

Ao ser questionado sobre a sua participação na organização de uma base 

de sustentação que impedisse a autorização para o processo de impeachment, na 

Câmara dos Deputados, através da transferência e da hberação de verbas na área social 

do Governo Federal, limitou-se a referir ao documento entregue à Comissão pelo ex

Ministro Stephanes e a fazer considerações gerais sobre o funcionamento da execução 

orçamentária. 

3.2 - DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS JUNTO AO :MINIsTÉRIO DA 

FAZENDA 

Houve por bem a çomissao diligenciar junto ao Ministério da Fazenda a 

obtenção de dados que pudessem confirmar algumas das assertivas contidas na peça de 

defesa. 

Do exame das declarações de renda, de ativos financeiros e de resumo'de 

aplicações de renda variável, relativo ao período compreendido entre 1988 e 1992, dos 

Srs. Fernando Affonso Collor de Mello e Cláudio Francisco Vieira, constatou-se: 

- inexistir qualquer lançamento. correspondente a verbas 

recebidas a titulo de "doação" ou incorporadas ao respectivo 

patrimônio provenientes de "saldo de campanha eleitoral" e, 

tampouco, crédito, a tal título recebido, depositado ou sob a 

guarda de Paulo César Farias; 

- ausência de menção a uma dívida no valor equivalente a 

US$ 3,750,000.00, supostamente tomados junto à empresa 

uruguaia Alfa Trading; 

- completa omissão quanto à alegada existência de ativos em 

ouro ou direitos de crédito em face de Najun Turner, em 

montante correspondente a US$ 3,750,000.00; 
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- falta de deClaração dos saldos bancários mantidos em 

nome de Ana Acioli; 

- -ausência de registros relativos a alegados créditos 

existentes junto à EPC ou Paulo César Cavalcante Farias, 

bem assim quanto a benfeitorias realizadas em unidades 

imobiliárias respectivamente localizadas em Brasília e 

Maceió. 

3.3 - DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS JUNTO AO TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL 

Com idêntico propósito, foi solicitado ao Tnbunal Superior Eleitoral cópia 

da declaração de bens apresentada por ocasião do registro da candidatura presidencial 

em 1989, evidenciando o documento o seguinte patrimônio: 

DECLARACÃO DE BENS, NA FORMA DA LEGISLACÃO 

ELEITORAL, DO CANDIDATO FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 

BENS IMÓVEIS 

- cinco cem avos do prédio situado na avenida 
Antonio Gouveia n 2 689 e o respectivo terreno, 
em Maceió, AL, havido por herança (pagamento de 
legítima) ; 

- cinco cem avos do terreno situadO na avenida 
Antonio s/n 2 , em Maceió, AL, havido por herança 
(pagamento de legítima); 

- cinco cem avos do terreno onde existia a casa 
n 2 810 da rua JangadeIros Alagoanos, em Maceió, 
AL, idem, idem; 

- cinco cem avos do terreno onde existia a casa 
n 2 802 da rua Jangadeiros Alagoanos, em Maceió, 
AL, idem, idem; 

- cinco cem avos do terreno onde foi edificada a 
casa n 2 826 da rua Jangadeiros Alagoanos, em 
Maceió, AL, idem, idem; 



2114 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

cinco cem avos do terreno onde foi edificada a 
casa n 2 820 da rua Jangadeiros Alagoanos, em 
Maceió, AL, idem, idem: 

- cinco cem avos do terreno desmembrado de outro 
de maior porção, com frente para a rua Saldanha 
da Gama, em Maceió, AL, idem, idem; 

- cinco cem avos do apartamento n 2 1.101 da rua 
Paulo Cesar de Andrade n 2 240, na cidade do Rio 
de Janeiro, RJ, idem, idem; 

- cinco cem avos da casa situada na 
Quadra H, do P.A. sob n 2 27.157 
Residencial Senador Camará, no Rio 
RJ, idem, idem; 

rua Macugê, 
do conjunto 
de Janeiro, 

cinco cem avos da loja n 2 18 do 2 2 pavimento do 
Super Shopping Center na rua Siqueira Campos n 2 

143, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, idem, 
idem; 

- cinco cem avos do lote 8 
Professor Leal de Barros, 
Iguaçu, RJ, idem, idem; 

da Quadra 7 da rua 
na cidade de Nova 

- cinco cem avos do lote 20 da Quadra 5 da rua 
Professor Leal de Barros, na cidade de Nova 
Iguaçu, RJ, idem, idem: 

- cinco cem avos do lote 16 da Quadra 5 da rua 
Antonio Quintela, na cidade de Nova Iguaçu, RJ, 
idem, idem; 

cinco cem avos do lote 6 da Quadra 14 da 
avenida Benf ica, na cidade de Nova Iguaçu, RJ, 
idem, idem; 

- cinco cem avos do lote 19 da Quadra 24 da rua 
Maurício Goulart, na cidade de Nova Iguaçu, RJ, 
idem, idem; 

cinco cem avos dos lotes n 2 s 5, 6, 7, 8, 9 e 10 
da Quadra 16 do Parque Eldorad.o , na cidade de 
Cabo Frio, RJ, idem, idem; 

- cinco cem avos do lote 2 da Quadra 19 do Parque 
Eld~rado, na cidade de Cabo Frio, RJ, idem, 
idem i 

cinco cem 
49.000 m2 
idem: 

avos da área rural com o total de 
na zona rural de Magé, RJ, idem, 
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- cinco cem avos da área rural de 20.000 m2 
constituída pelas Chácaras n 2 s 140, 142 143' 
144 e 145 da planta da Fazenda Ci trolandia à 
margem da Estrada Rio-Teresópolis na zona 
rural de Magé, RJ, idem, idem: ' 

- cinco cem avos dós lotes C e D da rua Padre 
Tentori, na cidade de Teresópolis, RJ, idem, 
idem; 

cinco cem avos do lote 754 da Planta 1 do 
loteamento denominado Vale das Videiras, fora 
do perímetro urbano do 4 2 Distrito do Município 
de Petrópolis, RJ, idem, idem; 

cinco cem avos do lote 7 da Quadra G do 
loteamento denominado Jardim Céu Aberto, em 
Alecrim, 1 Q Distrito do Município de Sãó Pedro 
da Aldeia, RJ, idem, idem; 

cinco cem avos da Chácara n 2 7 O do loteamento 
"Chácaras da Água Santa, na zona rural do 
Município de Campos do Jordão, SP, idem, idem; 

- cinco cem avos do prédio residencial construído 
no Lote n 11 1 do Trecho 10 do Setor de Mansões 
do Lago (Norte), em Brasília, Distrito Federal, 
idem, idem; 

cinco Cem avos do terreno n ll 2 do Trecho 10 do 
Setor de Mansões do Lago Internas (MLI) , em 
Brasília, Distrito Federal, idem, idem; 

- cinco cem avos do terreno n Q 1 do Trecho 10, do 
Setor de Mansões do Lago Internas (MLI ), em 
Brasília, Distrito Federal, idem, idem; 

cinco cem avos da sala n 2 112 do Edifício 
Mariana, no Lote 8 da Quadra 504, do Setor de 
Edifícios de Utilidade Pública (Norte) 
SEPjNORTE, em Brasília, Distrito Federal, idem, 
idem; 

- apartamento n 2 1102 do Edifício Michelãngelo, 
Farol, em Maceió, AL, havido por compra 
realizada em 1981, quando formado de três 
unidades e posteriormente desmembrado para uma 
unidade, em razão da venda das outras duas I em 
1985; 

prédio residencial na cidade de Marechal 
Deodoro, Praia do Francês, adquirido por compra 
em 1985. 

---_.----
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BENS MÓVEIS 

- automóvel Landau, ano 1981, cor azul, placa AW 
59-46, do Distrito Federal, adquirido em 1984; 

- automóvel Escort I ano 1984 I cor azul metálico I 
placa BD 49-86, do Distrito Federal, adquirido 
em 1984; 

automóvel Caravan Comodor, cor dourado-minas 
metálico, placa FC 19-86, do Estado de Alagoas, 
adquirido por compra em 1986; 

- automóvel Opala, cor preta, anos 1986, placa BF 
56-93, do Estado de Alagoas, adquirido por 
compra em 1986: 

- automóvel Caravan Diplo~ata, ano 1987, placa FC 
19-88, do Estado de Alagoas, adquirido por 
compra em 1987: 

automóvel Veraneio LX, ano 1989, cor bege, 
placa FC 19-89, do Estado de Alagoas, adquirido 
por compra em 1989; 

lancha, placa 2123, do Distrito Federal, 
adquirida por compra, em 1985. 

QUOTAS DE CAPITAL 

6.120 quotas do capital da "TV Gazeta de 
Alagoas Ltda. 11 I sendo que 5.820 delas foram 
havidas por herança (pagamento de legítima) e 
300 delas por integração do declarante; 

495 quotas do capital da "Rádio Clube de 
Alagoas Ltda. ", havidas por herança (pagamento 
de legítima): 

- 12.465 quotas do capital da "Rádio Gazeta de 
Alagoas Limi ta da "', havidas por herança 
(pagamento de legítima); 

- 8.360 quotas do capital da "Jornal Gazeta de 
Alagoas Limitada", sendo que delas 8.084 foram 
havidas por herança (pagamento de legítima) e 
276 integralizadas pelo declarante: 

1.176 quotas do capital da "Gráfica Editora 
Gazeta de Alagoas Ltda.", das quais 1.166 foram 
havidas por herança (pagamento de legítima) e 
10 por integralização do declarante; 
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- 16 quotas do capital da "Organização Arnon de 
Mello Assessoria e Administração e 
Empresarial Ltda. 11 , havidas em pagamento da 
legítima; 

19 quotas do capital da "FCM Publicidade 
Ltda.", por integralização do declarante; 

1 O • O O O quotas do capi tal da "Rio 
Construção e Comércio Ltda. lU , 

integralização do declarante; 

8.000 quotas do capital da 
Flor/Reflorestamento Limitada", 
integralização do declarante. 

Largo 
por 

"Japy 
por 

ACÕES 

- 1.935 ações preferenciais da Petrobrás-Petróleo 
Brasileiro S.A., havidas por herança (pagamento 
de legítima); 

- 3 . 747 ações nominativas da Petrobrás-Petróleo 
Brasileiro S.A., havidas por herança (pagamento 
de legítima); 

- 43.750 ações preferenciais nominativas do Banco 
Nacional S.A., havidas por herança (pagamento 
de legítima); 

653.504 ações preferenciais "A" da Ciquine 
Companhia petroquímica S.A., havidas por 
herança (pagamento de legítima); 

Brasília, 10 de agosto de 1989 

Fernando Affonso Collor de Mello 

Encaminhou ainda o Tnbunal Superior Eleitoral documento de idêntica 

natureza apresentado quando do registro da candidatura a governador, nas eleições de 

15 de novembro de 1986: 
DECLARAÇÃO DE BENS 

HISTÓRICO 

01 - Terreno na praia do Francês, em 
Marechal Deodoro, sendo parte 
própria e parte da Marinha, ad
quirido por compra em 06 de no
vembro de 1985. 

VALOR EM Cr$ 

500.000,00 
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02 - Um apartamento de n 2 1.1.02, 
Edifício Michelângelo, em" 
ceió-AL. 

do 
Ma-

03 - Um automóvel marca 
Benz,ano 76, placa 
cor cinza metálico. 

Mercedes 
YZ-5757, 

04 - Um automóvel Ford, marca Scort, 
ano 84, placa BD-4986, azul me
tálico. 

05 - Um lancha 2123/DF 

06 - 19 (dezenove) quotas da FCM Pu
blicidade Ltda. 

07 - 8.000 quotas da JAPY Floresta
mento e Reflorestamento Ltda. 

08 - 300 quotas da TV Gazeta de Ala
goas Ltda. 

09 - 276 quotas do Jornal Gazeta de 
Alagoas Ltda. 

10 - 10 quotas-da Gráfica Editora de 
Alagoas Ltda. 

11 - Uma Caravan Comodoro, ano 
placa FC-1986 

86 

12 - 10.000 quotas da Rio Largo 
Construções e Comercialização 
de Imóveis Ltda. 

2.000.000.00 

600.000,00 

80.000,00 

23.000,00 

19.000,00 

8.000,00 

2.700,00 

110,40 

200,00 

112.000,00 

10.000,00 

verdade. 
A presente Declaração de Bens é a expressão da 

Maceió, 15 de julho de 1986 

FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 

Ainda na seqüência do mesmo fim probatório, indagou-se daquela Corte 

qual o "saldo de campanha" existente ao término do pleito, revelando o texto 

encaminhado ter sido o Senhor Gáudio Francisco Vieira registrado perante o Egrégio . -

Tnbunal Superior Eleitoral como membro do Comitê legalmente constituído para 

receber e aplicar os recursos financeiros da campanha presidencial, na condição de 

tesoureiro, sendo que: 
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"Na prestação de contas àquela Colenda Corte, porém, o 

demonstrativo de gastos no primeiro e segundo turnos das eleições 

presidenciais elaborado e apresentado sob sua responsabilidade 

indicou um. ;saldo bancário e de numerário de apenas Cr$ 

42.382,93" (ou, US$ 3,262.48, a preços de 16.11.89, conforme 

paridade fornecida pelo Banco Central: câmbio oficial/compra). 

3.4 - DAS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS JUNTO AO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL 

Considerando a afirmação do denunciado de ter, ao longo de seu 
mandato, provido as respectivas despesas com recursos próprios, atuando o Sr. Qáudio 

Francisco Vieira como gestor dos seus negócios, dehberou a Comissão requisitar do 

Banco Central do Brasil o envio de cópia dos extratos bancários de ambos, a partir de 

março de 1989. 

A análise da documentação remetida não indica o ingresso de numerário 

em montante compatível com o volume das despesas, nem muito menos que o 
denunciado, quando noexercíco da Presidência da República, tenha utilizado os 

recursos licitaménte creditados a seu favor para fazer face às despesas ordinárias ou 

extraordinárias de manutenção. 

3.5 - DAS DILIGtNCIAS-REALIZADAS JUNTO À PRESIDÊNCIA DA 

.REPÚBLICA E AO MINIsTÉRIo DA AERONÁUTICA 

Foram igua:lmente enviado ofícios, respectivamente; ao Ministro Chefe da 

Casa Civil e ao Ministério da Aeronáutica indagando sobre a eventual realização de 

obras na "Casa da Dinda" com a utilização de recursos públicos. Esclareceu o primeiro: 

'Do exame da documentação orçamentário-nnanceira, reservada e 
ostensiva, relativa ao período de 15 de :Q,larço,dé 1990 alO de 

outubro de 1992, não se constatou a utilização específica por esta 

Unidade Gestora, de recursos públicos para realização de obras 
naquela residência. 
Cumpre-me, no entanto", registrar emissão por esta Unidade 

Gestora nos exercícios de 1990 e 1991, de 3 (três) Notas de 



2120 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

Movimentação de Crédito, no valor total de Cr$ 13.708.406,01 

(treze milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e seis cruzeiros e 

um centavo), a pedi.do e em favor do Ministério da Aeronáutica, 

destinadas à execução de obras e serviços de balizamento em 

helipontos para pouso do helicóptero presidencial". 

Quanto ao Ministério da Aeronáutica, é afirmado no oficio-resposta: 

" - simultâneamente com a instalação do balizamento luminoso 

para operação noturna no heliponto do Palácio do Planalto, foi 

instalado, pelo Ministério da Aeronáutica, um balizamento na 

residência do Senhor Presidente da República, objetivando 

viabilizar a operação noturna de helicópteros no heliponto lá 

existente; 

- tais balizamentos foram instalados sobre a supervisão da 

Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, havendo a Diretoria

Geral de Administração da Presidência da República hberado em 

favor da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica a 

quantia de Cr$ 1.657.000,00 (hum milhão, seiscentos e cinqüenta e 

sete mil cruzeiros), em 29 de outubro de 1990, para as despesas; 

- a instalação do equipamento de sinalização luminosa foi 

contratada pelo Serviço Regional de Proteção ao Vôo de Brasília, 

deste Ministério, com a firma Pista Livre Consultoria e Construção 

Ltda, por carta-contrato firmada em 17 de dezembro de 1990." 

3.6 - DAS DiliGÊNCIAS REQUISITADAS JUNTO À TELEBRÁs 

Requisitou-se, por igual, da Telebrás a remessa dos extratos das contas 

telefônicas do Sr. Paulo César Cavalcante Farias e de empresas sob o seu controle, em 

Maceió, bem assim daquelas relativas aos aparelhos instalados na Presidência da 

República e "Casa da Dinda", a partir de março de 1990. O exame da documentação, 

uma vez processada pelo PRODASEN, revela ter havido, ao longo de todo o período e 

de fOmia contínua, uma intensa comunicação recíproca, conforme demonstrado no 
-

gráfico apresentado a seguir, elaborado com base nos levantamentos constantes do 

anexo do presente Relatório. Observou-se que, no período considerado, houve um total 
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de 622 ligações entre os telefones de uSÇ> da Presidência da República e os do Sr. Paulo 

César Farias, sendo 485 a partir dos primeiros e 137 dos últimos. 

TOTAL DE LI ES NO PERrODO MAR/90 a SET 192 
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A reprodução parcial que adiante é feita das planilhas recebidas diz 

respeito apenas aos telefones pessoais do Presidente afastado. 

Os indicativos oferecidos pelas planilhas elaboradas a partir de 

informações geradas pela Telebrás são definitivos para dar consistência à tese de que a 

comunicação entre as empresas controladas por P. C. Farias e a Presidência era 

freqüente, continuando a existir mesmo ao longo dos trabalhos da CPI e do processo de 

impeachment. 
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Aliás, é importante frisar que o indicativo que registra o dia da realização 

da chamada dá conta de que, em praticamente todas as datas referenciais do processo, 

os dois se comunicaram, por iniciativa de um e/ou de outro: 

DATA ------------- ORIGEM: Brasília ---------- -------- DESTINO: Macei6 --------------
LlGAÇ1<O HORA MIN TELEFONE PROPRIETÁRIO TELEFONE PROPRIETÁRIO 

29/09/92 09:00 5 224-2302 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - RES OF 325-2555 PAULO C~SAR CAVALCANTE FARIAS 
29/09/92 17:55 6 368-1882 FERNANDO AFFONSO COLLQR DE MELLO 325-2555 PAULO C~SAR CAVALCANTE FARIAS 
29/09/92 17:33 6 368-1831 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 325-2555 PAULO C~SAR CAVALCANTE FARIAS 
29/09/92 20:56 13 368-1844 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 325-2296 EPC 
28/09/92 08:58 1 224-2302 PRESID~NCIA DA REPOBLICA - RES OF 325-2555 PAULO C~SAR CAVALCANTE FARIAS 
28/09/92 12:20 5 224-2302 PRESID~NCIA DA REPOBLICA - RES OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 
28/09/92 19:21 2. 224-2302 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - RES OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 
28/09/92 12:11 3 224-2302 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - RES OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 
28/09/92 08:54 'I 224-2302 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - RES OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCAN~E FARIAS 
10/09/92 17:34 4 224-2302 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - R;S OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

28/06/92 22:02 7 248-2844 PRESID~NCIA DA REPÚBLICA - RES OF 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

03/09/91 18:09 "I 577-1017 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 231-2370 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 

09110/90 08:17 3 577-1017 FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO 324-1160 TRATORAL 

DATA ------------- ORIGEM:'Macei6 ----------- -------- DESTINO: Brasília -----------
LIGAC;1<O HORA MIN TELEFONE PROPRIETÁRIO TELEFONE PROPRIETÁRIO 

24/05/92 12:59 1 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MEllO 
24/05/92 12:31 2 325-2555 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 577-1017 FERNANDO AFFONSO COLLOR MELLO 

13/10/90 11:36 2 324-1160 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 
13/10/90 11:29 241-1944 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 
13/10/90' 11 :34 1 324-1160 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 
06/10/90 14:56 5 231-2370 PAULO CÉSAR CAVALCANTE FARIAS 577-1017 FERNANDO AFFONSO COLLOR MELLO 

31/03/90 12:50 2 324-2030 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 
31/03/90 12:48 'I 324-1160 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 

28/02190 17:02 2 324-1160 TRATORAL 577-2036 ARNON AFFONSO DE FARIAS MELLO 

3.7 - DAS DILIGÊNCIAS REQUISITADAS JUNTO À POLÍCIA 

FEDERAL 

Por derradeiro, atendendo à pedido da acusação, foi requisitada cópia do 

inquérito policial que hoje inStrui a denúncia-crime apresentaãa pelo Ministério Público 

ao Supremo Tnbunal Federal, já anexada aos autos. 
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4. ALEGAÇÕES FINAIS DOS DENUNClANTES 

Em setenta e nove laudas datilografadas, os denunciantes apresentam suas 

alegações finais, estabelecendo o rígido enquadramento por crime de responsabilidade 

do Presidente afastado. 

Inicialmente, historiam a chegada do denunciante à Suprema 

Magistratura do País e dizem da perplexidade com que a "sociedade brasileira passou a 
conviver com as excentricidades de um Presidente da República, eleito muito jovem, 

cheio de arrojo, assustador em suas eXIbições temerárias, náuticas, terrestres e aéreas". 

Adiante, referem-se aos primeiros murmúrios sobre o tráfico de influência 

à sombra da "Casa da Dinda" - residência particular do Presidente, logo "oficializada" -

com o envolvimento de pessoas diretamente ligadas ao denunciado, entre as quais os Srs. 

Paulo César Cavalcante Farias, Gáudio Vieira e Pedro Paulo Leoni Ramos. 

Dizem, então, do espanto e revolta nacionais diante das revelações 

contidas em entrevista do Sr. Pedro Collor de Mello, irmão do denunciado, de que, "em 
conversas com o Sr. José Barbosa de Oliveira, o Governador Moacir Andrade e o Sr. 

Carlos Mendonça, em diversas ocasiões, o Sr. Paulo César Cavalcante Farias teria dito 

que mantinha uma sociedade informal com o Presidente da República, a quem 

transferia 70% dos lucros". 

Ressaltam as vãs tentativas do denunciado de prestar esclarecimentos à 

opinião pública, "dando sempre uma versão diferente" para os fatos. Versões que não 

resistiam à menor análise e robusteciam, a cada instante, a generalizada convicção de 

que "o Presidente mentia". 

Depois de recapitularem a denúncia que ofereceram à Câmara dos 

Deputados contra o Sr. Fernando Affonso Collor de Mello, pela prática de crimes de 

responsabilidade definidos nos artigos 85, N e V, da Constituição da República, e nos 

artigos se, 7, e 9'>, 7, da Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, e a instauração do processo, 

analisam as preliminares por ele argüidas em sua defesa. 

No que tange ao suposto "cerceamento da defesa", na fase que findou pela 

autorização concedida pela Câmara dos Deputados para o processo de impeachment, 
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afirma que lia matéria está preclusa pelá. decisão do Supremo Tnbunal Federal, que a 

deslindou, fixando os limites da defesa". Sublinham que "ninguém teve mais do que ele a 

oportunidade de se dirigir à Nação e de rebater as graves imputações feitas a seu 
governo e a si próprio, através de redes completas de rádio e televisão, além dos 

pronunciamentos de seus lideres e correligionários no Parlamento". E lembram que a 

Câmara dos Deputados, no processo politico de impeachment, não mais funciona como 

órgão de instrução da causa, cabendo-lhe, apenas, admitir ou rejeitar a acusação, nos 

termos do ar!. 86 da Lei Maior. 

Pedem, em seguida, seja repelida a segunda preliminar, de inépcia da 

denúncia, afirmando tratar-se de "um velho chavão de litigantes" que não têm o que 

alegar. 
Procuram os denunciantes demonstrar que o denunciado sofisma, ao 

afirmar que a comprovação da prática de crime comum é pressuposto indispensável de 

crime de responsabilidade. Comentam a alegação de que o crime definido no art. 9<>, 7, 
da Lei nO 1.079, de 1950, não se teria verificado no caso do presente processo, pois o 

recebimento de vantagens indevidas só configuraria uma conduta criminosa se 

demonstrado fosse ter havido o crime comum da corrupção passiva. 

Recordam haver a denúncia afirmado, com base na vasta prova colhida 

pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que o Presidente da República, sua 

mulher e membros mais próximos de sua família receberam, durante vários anos, 

vultosas quantias em dinheiro, provenientes de terceiros. Essas transferências de 

recursos pecuniários, salientam, "atingiram montante várias vezes superior ao total dos 

estipêndios do cargo preside~cial e não têm a menor ligação com rendas regularmente 

produzidas pelo patrimônio pessoal do Presidente da República, o qual, de resto, o 

reconhece a defesa". Insistem, em conseqüência, que, "logo, o Presidente afastado 

percebeu, longa e copiosamente, vantagens indevidas e isto constitui - no espírito e na 

letra - o crime de responsabilidade definido no art. 90, 7, da ~i nO 1.079". Trata-se, no 

entender dos denunciantes, o crime previsto no referido art. 9'>, 7, da Lei n° 1.079, do 

"desdobramento da infração enunciada no art. 85, V, da Constituição Federal: é um caso 

típico de improbidade administrativa", conceituado na Lei nO 8.429, de 2 de junho de 

19?2. "Não se trata de lei penal", insistem os denunciantes, "mas de diploma definidor de 

hipóteses de improbidade administrativa". E acrescentam: "Ofende violentamente o 

decoro público o Presidente que vive como se fora a concubina teúda e manteúda de um 

doador privado, e que não demonstra a menor consciência da indignidade de seu 

comportamento" (os grifos são do original). 
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Ao prosseguirem no exame dos argumentos da defesa do denundad::\ 

relembram os denunciantes os escândalos vindos à tona durante o Governo Collor
c 

? 

começar pela demissão do Sr. Luiz Octávio da Motta· Veiga, da Presidência 

Petrobrás, por negar-se a ceder à pressões do Sr. Paulo César Cavalcante Farias: 

concessão de vultoso empréstiÍno à V ASP, contra os jnteresses da empresa 

petróleo. E acrescentam: "Esse episódio retrata duas coisas: o prestígio de P.c. Farias 

junto ao denunciado e a cumplicidade deste ao punir o funcionãrio probo que defendia o 

interesse de uma empresa estatal. Já aí o denunciado estava procedendo de modo 
incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo." 

No tocante à chamada "Operação Uruguai" - que justificaria a origem 

grande volume de dinheiro gasto na manuten"ção do Presidente afastado - dizem os 

denunciantes que "a simples revelação de que teria havido [essa "operação"] ... já seria 

motivo suficiente para alijá-lo" da Chefia do Governo. "Contado, ninguém acreditaria'\ 

enfatizam os denunciantes, "que um cidadão, investido nas altas responsabilidad:e3 

chefia do governo de um país, ..... viesse a público para confessar que s'e envolvera :C:-:.'lW2 

operação clandestina de empréstimo de cinco milhões de dólares, no submundo dos 

negócios de outra terra e trouxera o produto dessa escusa transação, já convertido em 

moeda nacional, para financiar uma campanha eleitoral em que iria disputar ° cargo 

primeiro magistrado da Nação. .... O denunciado confessou "0 não ter qualquer 

escrúpulo pessoal diante das leis e da ética. ViolQU conscientemente oito textos 

Código Eleitoral, dez artigos da legislação tnbutária, duas disposições. da Lei de 

Registros Públicos. Afrontou a Constituição, infringiu leis penais comuns e a que define 

crimes de responsabilidade. Desrespeitou princípios ético-funcionais e atentou contra a 

moralidade administrativa. 11 

À falta de documentos que a comprovem, duvidam os denunciantes, de 

qualquer forma, da real existência do alegado empréstimó no UJ1J?:lUÜo I):y1('!nr'1,=,o""'" 

também, da suposta compra de mais de trezentos quilos 

nome do denunciado, que era vendido pouco a pouco, para alimentar a:; ·~Ji)l~W ~ .. :~.;,::. 

Os denunciantes analisam o laudo "feito clandestinamente [sobre o 

contrato, que supostamente comprovaria ter sido real a chamada "Operação Uruguai"], 

sem fiscalização de ninguém, ao sabor das conveniências de Oáudio Vieira e de seus 

comparsas". P~a tanto, juntam parecer de auditoria de ex-diretor do J:nstituto Nacion211 

de Criminalística, Antonio Carlos Villanova, que também é professor de '0 

Documentoscopia da L:: .. cademia 1'1 acioIlallé 
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Brasileira de Criminalistica e membro da Intemational Association of Forensic Science, 

entre outros títulos. O estudo de Villanova assinala que o laudo oferecido pela defesa 

"não apresenta quaisquer elementos que possam comprovar, em definitivo, que a data 

neles exarada - 16 de janeiro de 1989 - seja aquela em que, realmente, teriam sido 
confeccionadas as referidas peças". E isto porque, o laudo apresentado pelo Sr. Oáudio 

Vieira não lançou mão "do único processo que poderia estabelecer tecnicamente a 

cronologia da documentação relativa à Operação Uruguai" - máxime tendo em conta as 

suspeitas levantadas, de que teria ela sido montada entre os dois primeiros depoimentos 
prestados por Qáudio Francisc{) Vieira à CP!, ou seja, entre 10 de junho e 27 de julho 

do corrente ano - que seria o exame para a datagem das tintas utilizadas nos 

lançamentos manuscritos e assinaturas da documentação respectiva". 

Depois de se referirem às despesas feitas pelo denunciado, na reforma 

dos jardins da "Casa da Dinda", 'Jardins faraônicos ... cachoeiras iguaçuanas", aos gastos 
com "o luxo oriental de suas alfáias, suas piscinas nababescas, suas salas de banho de 

azulejos riquíssimos, sua sauna no rigor técnico da modernidade, sua copa e sua cozinha 

com poucos rivais nas mansões da cidade", dizem os denunciantes: " Mais uma vez era 

preciso um discurso contra a realidade, era preciso enganar o povo. A maneira adotada 

foi a de obter laudos de avaliação para mostrar exageros nos gastos apurados na CPl e 

pela Polícia. Urgia reduzir esses números, mesmo porque, se verdadeiros, não 

permitiam a conta de chegar para- dizer que os recursos da "Operação Uruguai" e das 

sobras da campanha eleitoral cobriam as despesas fabulosas do denunciado. As 

avaliações são um desvio da questão. O que resta saber é se as despesas foram feitas." 

Antes de concluírem, dizem os denunciantes: "O que se provou é que o 

denunciado dispendeu soma elevadíssima na reforma da casa. Os números da CPl são 

até inferiores à realidade. Na análise que agora fizemos do problema chegamos à 

desconfiança de que os gastos fazem até suspeitar de lavagem de dinheiro. Outra 

suspeita, esta bem fundada, é a de que seus próprios parceiros e comparsas, os espoletas 

de P.C. Farias, hajam tirado vantagens desses pagamentos." 

S. ALEGAÇÕES FINAIS DO DENUNCIADO 

As alegações finais apresentadas pelo denunciado. abordam, como 

questões preliminares, o cerceamento de defesa, a mudança de imputação e a 

incompatIbilidade e suspeição de Senadores. 
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O cerceamento de defesa consistiria, em primeiro lugar, na falta de oitiva, 

antes das alegações finais, da testemunha MARCÍLIO MARQUES MOREIRA, o que 

teria representado violação da garantia constitucional insculpida no ar!. 5°, LV, da Lei 

Maior; depois, na juntada de documentos às vésperas da abertura do prazo para 

alegações finais, o que teria impedido o devido exame daqueles; finalmente, aponta 

como "o mais grave cerceamento" o calendário estabelecido pela Comissão Especial 

para a instrução do processo. 

No que diz respeito à mudança da imputação, alega a defesa do 

denunciado que lhe foram atnbuídos, na peça vestIbular do processo, os crimes de 

responsabilidade previstos no art. SO, 7 e 9'>, 7, da Lei nO 1.079, de 1950, e que, após 

encerrada a instrução, os acusadores passaram a embasar o impeachment não mais na 

omissão do denunciado ao permitir depósitos em sua conta e em beneficio de seus 

familiares por meio de correntistas fantasmas, o que consistiria sonegação fiscal e 

falsidade documental, ou no fato dos recursos depositados serem frutos de exploração 

de prestígio e desrespeito das Leis 8.112/90 e 8.027/90, ou no recebimento de vantagens 

indevidas, resultantes do mencionado tráfico de influência, mas, sim, nas supostas 

irregularidades da "Operação Uruguai" e na utilização de recursos de campanha 

eleitoral. 

Tal fato constituiria mutação de hbelo, condenada pela doutrina, além de 

responsabilizar o Presidente da República por atos estranhos ao exercício de suas 

funções, o que é vedado pelo disposto no art. 86, § 4°, da Constituição. 

Quanto à preliminar de incompatIbilidade e suspeição levantada, alega a 

defesa do denunciado, em suma, que os 21 senadores que integraram a Coniissão 

Parlamentar Mista de Inquérito que apurou as atividades do Sr. PAULO CÉSAR 

CAVALCANTE DE FARIAS, como titulares ou suplentes, eslariam impedidos de 

participar do- julgamento, por quebra do princípio do devido processo legal, que 

pressupõe a imparcialidade· do juiz; outros senadores seriam suspeitos, seja por 

anteciparem seu julgamento, seja por terem interesse no deslinde do processo (caso dos 

suplentes dos senadores ora ocupantes dos cargos de Ministro de Estado), seja, 

finalmente, por serem inimigos notórios do denunciado. 

Como razões de mérito, a defesa do denunciado aduz, vestIbularmente, 

que o Senado, ao processar e julgar o Presidente da República, funciona como órgão 

judiciário, consoante a doutrina nacional e estrangeira que cita e o teor do próprio 



2:28 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - 6RGÀO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

Regimento Interno da Casa; depois, que os acusadores deturparam o enunciado da 

defesa, à mesma atnbuindo tese "de que a prática de crime comum é pressuposto 

mdispensável do impeacbment do Presidente da República", tese que considera 

abstrusa; que o entendimento sustentado pela defesa é que o sistema constitucional 

~ê:;>l.sDeim somente admite o impeachment quando estiver configurado a prática concreta 
,_l ,::::, -,'~;)J:'~\ de responsabilidade, que poderá se consubstanciar no cometimento de um· 

,~"~_",,s comum, ]j o exercício das funções presidenciais; que a Lei nO 1.079 é vaga e 

não esclarecendo qual tipo de procedimento deva ser considerado 

incompatível com a dignidade, o decoro e a honra do cargo; que a responsabilidade do 

Presidente da República, seja por crime de responsabilidade, seja por crime comun, se 

aos atos praticados no exercício de suas funções. 

Depois de fazer considerações sobre cases do Direito Americano, 

l:C;;;:11:2nentes ao tema, em contraposição às 'apreciações dos acusadores, a defesa reitera 

seu posicionamento de que, no sistema jurídico brasileiro, os crimes de respqnsabilidade 

são figuras delituais penais. ' 

Passando ao exame do elenco probatório, assevera a defesa, em suas 

-';;à;;ôes finais) que nenhuma testemunha apresentou um único elemento que 

;permitisse concluir que os depósitos e pagamentos, questionados pelos acusadores, 

:;:::;Ílam sido fruto do tráfico-de influência desenvolvido pelo Sr. PAUWCÉSAR 

:FiJRIA.5 e que a simples existência dos referidos depósitos e pagamentos não pode 

S:êi\vir de arrimo para a conclusão incriminadora, eis que os recursos tiveram origem nas 

coDtnouições para a campanha e frutos da denominada "Operação Uruguai." 

Adentra-se, em seguida, a defesa do denunciado na apreciação da 

')p-c:ração Uruguai", em seus aspectos jurídicos e fáticos, concluindo que aquela 

operação finanCieira efetivamente existiu, concretizando-se em 1989, não constituindo 

qualquer violação à lei que possa justificar a decretação de impeachment de um 

Presidente da República. 

Nega, ainda, a defesa tenham ocorrido quaisquer dos ilícitos fiscais 

imputados ao denunciado, assim como os ilícitos eleitorais referidos como tendo sido 

praticados, que, de resto, não dizem respeito a atos pertinentes ás funções de Presidente 

República. 
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Quanto à imputação do crime de corrupção, por recebimento de 

vant~gem indevida, resultante .do tráfico de influência irrogado ao SI. PAULO CÉSAR 
FARIAS, assevera a defesa que tal não houve, não tendo o denunciado jamais 

recomendado a qualquer servidor que atendesse a solicitações formuladas pelo antigo 

coordenador financeiro da campanha, nem tomado conhecimento das atividades que o 

empresário vinha desenvolvendo; observa, ainda, que a prova testemunhal produzida, 

com destaque para os depoimentos dos Srs. PEDRO COLLOR DE MELLO e NAJUN 

TURNER, não corrobora tenha ocorrido qualquer recebimento de vantagem indevida 

pelo denunciado. 

Conclui a defesa suas elegações finais observando que, em julgamento 

imparcial e justo, toma-se incabível a destituição do Sr. FERNANDO COLLOR DE 

MELLO da Presidência da República, e isto porque: lia) o único ato funcional que 

configuraria falta de decoro seria o recebimento de vantagens indevidas, resultante do 

tráfico de influência desenvolvido por Paulo César Farias. Este ato, entretanto, não ficou 

provado, mesmo porque não existiu, ainda que possa ter ficado evidente que Paulo 

César tenha usado o nome do Presidente da República, como é elementar no crime de 

exploração de prestígio; b) os demais atos - utilização de recursos doados durante a 

campanha e a tomada. de empréstimos no Uruguai, com posterior aplicação em ativos 

financeiros - a par de não. confi~arem crime de responsabilidade ou comuns, são 

estranhos ao exercício funcional." 

Juntou a defesa às referidas alegações finais, numerosos exemplares de 

jornais, da imprensa brasileira e uruguaia, publicações técnicas, sinopse da Secretaria de 

Comunicação Social, pertinente às atividades do Senado Federal e uma análise do laudo 

técnico elaborado pelos engenheiros PAULO RUBENS DE ARAÚJO OLIVEIRA e 

CARLOS ALBERTO RIBEIRO CACAES, subscrito pelo Engenheiro ANTONIO 

LOURIVAL RAMOS DIAS. 

6. DA RESPONSABILIDADE NO REGIME DEMOCRÁTICO 

A Constituição de 1988, na esteira da melhor tradição democrática, 

solenemente proclama como princípio fundamental da organização sócio-política do 

País o "Estado de Direito Democrático". Especifica, ainda, assentar-se a ordem jurídica 
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e o poder que dela emana nos seguintes valores básicos: soberania, cidadania, digr.idade 

da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e pluralismo político 
(art. 10 e incisos CF). 

O conceito de Estado de. Direito surge na história da humanidade 

contrapondo-se às formas absolutistas de exercício do poder. Com propriedade observa 

BERTRAND RUSSEL: "o poder, como a verdade, é insaciável. Nada, a não ser a 

onipotência poderia satisfazê-lo completamente .. , Em qualquer regime autocrático, os 

detentores do poder tornam-se cada vez mais tirâni.cos com a experiência dos deleites 

que o poder pode proporcionar. Uma vez que o poder sobre os seres humanos 

demonstra-se em obrigá-los a fazer o que de outro modo não fariam, a pessoa movida 

pelo amor ao poder está mais propensa a causar o sofrimento do que a permitir o 

prazer". Assim, o mecanismo institucional que a civilização passou a adotar, de forma 

generalizada, para coibir o arbítrio e a prepotência - o chamado Estado de Direito -

vincula-se a dois pressupostos básicos: a idéia de legalidade de toda a atividade estatal e 

a idéia de realização da justiça como um fim primário do poder (cfr. J. J. GOMES 

CANOTILHO - Direito Constitucional, livraria Almedina, Coimbra, 1991, pág. 355). 

Corolário inarredável desta concepção de organização sócio-politica da sociedade é a lei 

como norma jurídica geral e representativa da vontade popular. "O Estado de Direito é 

o Estado submetido ao Direito, isto é, o Estado cujo poder e atividade são regulados e 

controlados pela lei. O Estado de Direito consiste assim, fundamentalmente, no império 

da lei. Direito e lei entendidos neste contexto como expressão da vontade geral. O 

Estado de Direito como o Estado com poder regulado e limitado pela lei se contrapõe a 

qualquer forma de Estado absoluto e totalitário, como Estado com poder ilimitado ou, 

pelo menos, insuficientemente regulado e submetido aos Direitos" (ELIAS DIAZ -

Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, Editorial Cuadernos para El 

Dialogo, 1979, pág. 13). 

Com a evolução, sendo sempre repudiadas pelo senso comum da 

humanidade todas as investidas totalitárias e compreendendo-se que a democracia 

impõe a participação efetiva e operante do povo na gestão da coisa pública, participação 

esta gue não se exaure na simples formação das instituições representativas, mas que 
• 

exige e assegura permanente vigilância e responsabilização dos mandatários por parte 

dos verdadeiros titulares originários do poder, consolida-se um novo conceito, 

precisamente o de Estado Democrático de Direito. Como bem conceitua ELIAS DIAZ, 

este último conceito alia a idéia de "legitimidade justa", base da sociedade democrática, 
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àquela outra de que todos os homens devem ter acesso aos mecanismos de "controle das 

decisões", possibilitando assim coibir o ilícito e responsabilizar aqueles que se revelam 
indignos do mandato que lh~s foi outorgado. 

Soberania e cidadania, numa sociedade que se quer justa e participativa, 
são duas faces de uma mesma moeda. 

A soberania, ou seja, o poder político supremo e que se sobrepõe a todos 

os demais, no Estado de Direito Democrático tem como titular exclusivo a cidadania 

porque "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição (art. 1°, parágrafo único, CF). 

Quando o poder popular não é exercido diretamente, diz-se que a 

democracia é representativa, já que o povo outorga as funções de poder a 

representantes seus, periodicamente eleitos: Estes representantes, exercem o chamado 

mandato político que é assim designado por semelhança ao instituto de direito privado, 

no qual alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar os atos ou 

administrar interesses. 

Na relação eleitor-eleito, o representante ou mandatário, que não age em 

causa própria, mas sim.como gestor de interesses alheios, tem o dever de desempenhar, 

com proficiência, o encargo recebido. Deve, sobretudo, o governante, ao exercer o 

mandato que lhe foi outorgado, ter em conta a respectiva razão de ser e finalidade 

última, realização do bem comUm na consecução· do interesse coletivo. Considerando 

que pela sua própria natureza a representaÇão política não pode ser ou estar vinculada a 

atos específicos, segue-se que o conteúdo fiduciário decorrente da relação 

representante-representado, assume importância capital. Pressuposto inarredável, 

portanto, deste vínculo, é a certeza de que o mandatário sempre pautará sua conduta 

funcional e pessoal dentre dos rígidos padrões exigidos pela legalidade e moralidade. 

Cumpre assinalar, por pertinente, que o princípio da proteção da 

confiança - um dos princípios cardeais do Estado de Direito, não. se deve limitar, apenas, 

à tutela jurídica do Estado, mas, também, à própria confiança na idoneidade moral dos 

governantes. 

É, assim, o mandatário responsável por sua conduta perante o mandante 

. que o elegeu, para, em seu nome, exercer as funções do poder estatal, cuidar da "res 
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pública", velar pelo interesse da coletividade. Como bem salienta o eminente PAULO 

BROSSARD, "sem eleição não há democracia, mas sem responsabilidade efetiva dos 
eleitos a democracia não passará de forma disfarçada de autocracia" (in "O 

Impeachment", São Paulo, Saraiva, 1992, pág. 9). 

Discrepando dos padrões de conduta que se impõem, quebra a relação de 

confiança estabelecida entre o eleitor e o eleito e, por via. de conseqüência, o pacto 
político instrumentalizado pelo voto. Verificada a circunstância, desencadeiam-se 

mecanismos institucionais para'promover à responsabilidade do mandatário falso. 

Explica-se, assim, o basilar princípio da responsabilidade dos agentes 

políticos, que constitui, mesmo, um daqueles sinalizadores da existência dos regimes 

democráticos. A propósito, assinala JOSÉ AFONSO DA SILVA "... nos regimes 

democráticos não existe governante irresponsável" (Curso de Direito Constitucional 

Positivo, Editora Revista dos Tnbunais, 1990, pág. 422). Os atos do governante que 

tergiversa com o interesse coletivo, que trai a confiança nele depositada, ensejam a 

responsabilização em quatro planos distintos: civil, penal, funcional e, por derradeiro, 

político. 

Diverge, em essência e forma, a responsabilidade política nos. regimes 

parlamentar e presidencial. No primeiro, dá~se por meio de voto de desconfiança, de 

moção de censura, que acarreta a queda do gabinete; já no segundo, é o Presidente da 
República, que cumula as funções de chefia de governo e de estado, diretamente 

responsável perante as Casas do Congresso Nacional, ficando, após o processo e 

julgamento de natureza política, sujeito à perda do cargo com· inabilitação temporária 

para o exercício de mandatos eletivos ou funções públicas. 

Num e noutro cargo, como se vê, a responsabilidade política do Poder 

Executivo, se apura perante o Legisiativo, poder que encarna a própria coletividade 

nacional no particular dos seus anseios políticos, sendo por isto o foro adequado para 

processar e julgar as acusações de quebra ou violação dos deveres inerentes ao mandato. 

Nesse sentido, JUAN A GONZÁlEZ CALDERÓN, eminente 

constitucionalista argentino, observa: 
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"Conforme a los· principios clasicos y ya conocidos deI régimen 

republicano representativo, y en virtude de uma de sus esenciales 

características, la persona que desempena el poder ejecutivo debe 

ser responsable ante eI Congreso, que és el órgano directo e 

genuino de Ia soberanía nacionall1 (Derecho Constitucional 

Argentino, Libreria Nacional, 1931, tomo ill, nO 1.462, pág. 357) . 

. 7. DA RESPONSABILIDADE POLÍTICA NO DIREITO BRASILEIRO 

No Direito Constitucional brasileiro a responsabilidade dos governantes 

está prevista desde a Carta Imperial de 1824, onde se estabelecia que lei "particular" 

especificaria a naturéza dos delitos ali elencados e a "maneira de proceder contra eles" 
(arts. 133 e 134), o que foi feito pela Lei de 15 de outubro de 1827, aplicável, igualmente, 
aos secretários e conselheiros de Estado. 

A competência para acusação era da.Câmara dos Deputados (art. 38) e, 
para o julgamento, do Senado (art. 47, § ~). 

Com a República, a Constituição de 1891, em seu art. 53, estabeleceu que 

o Presidente seria submetido a processo e julgamento, depois que a Câmara dos 

Deputados declarasse procedente a acusação, perante o Supremo Tnbunal, nos crimes 
comuns, e nos de responsabilidade, perante o Senado. 

Estabeleceu-se ali, como crimes de responsabilidade, os atos do 

Presidente mencionados no art. 54, a serem definidos em lei especial, como também o 

seriam a acusação, o processo e .o julgamento (art. 54, §§ 1° e 2°), o que foi feito pelos 

Decretos (rectius, Leis) nOs. 27e 30, ambos de 8 de janeiro de 1892. 

A Constituição de 16 de julho de 1934, em seu art. 57, repetiu aquelas 

disposições da constituição anterior, acrescendo, apenas, como crime de 

responsabilidade, os atos do Presidente que atentassem contra o cumprimento das 

decisões judiciárias. 

Tal Constituição inovou quanto ao órgão que procederia ao julgamento 

do Presidente nos crimes de responsabilidade. 
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Estabeleceu-se ali (art. 58) um Tnbunal Especial integrado por nove 

juízes, sendo três ministros da Corte Suprema, três membros do Senado Federal e três 
da Câmara dos Deputados, presidido pelo Presidente da referida Corte, o qual tinha 

apenas voto de qualidade. 

A Carta de 1937, em seu art. 85, reduziu os crimes de responsabilidade 

para cinco, estabelecendo que o Presidente da República seria submetido a processo de 
julgamento perante o Conselho Federal, depois de declarada a procedência da acusação 

por dois terços de votos da Câmara dos Deputados. 

A Constituição de 1946 restabeleceu o elenco tradicional dos crimes de 

responsabilidade, com oito tipos, e o processamento do Presidente perante a Câmara e 

julgamento perante o Senado, dualidade cameral também estatuída na Carta de 1967 e 
respectiva Emenda nO 1, de 1969. 

É de se observar que a Emenda Constitucional nO 4, de 2 de setembro de 

1961, estabeleceu como "crimes funcionais" apenas os atos do Presidente da República 
que atentassem contra a Constituição. Federal e especialmente contra a existência da 

União, o livre exercício de qualquer dos Poderes Constitucionais da União ou dos 

Estados, o exercício dos Poderes políticos, individuais e sociais e a segurança interna do 

País. 

Os demais crimes de responsabilidade, elencados em outras Constituições, 

foram suprimidos do texto do Ato Adicional precisamente face ao sistema parlamentar 

então instituído, no qual a responsabilidade pelos atos contra a probidade da 

administração e pela condução da política do governo em geral passou a ser do 
Presidente do Conselho de Ministros, com os mecanismos de afastamento peculiares 

àquele sistema. 

Cumpre assinalar ai,nda que todas as Constituições brasileiras, desde a 

Imperial até a vigente, com exceção apenas do contido no referido Ato Adicional de 

1961, estabeleceram que os crimes de responsabilidade seriam definidos por lei (1934 e 

1937), por lei particular (1824) ou por lei especial (1891, 1946, 1967, 1969 e 1988). 

Justamente aí reside a peculiaridade do impeachment do Direito 

Constitucional brasileiro, face ao Americano e Argentino, geralmente considerados, 
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paradigmas quanto aos julgamentos de natureza política dos principais agentes do 

Estado (nos Estados Unidos, também dos servidores, não agentes políticos). 

Entre nós só se admite o processo de impeacbment ocorrendo denúncia 

da prática dos chamados crimes de responsabilidade, definidos no próprio texto 

constitucional e especificados em lei especial, consoante disposição expressa do Diploma 

Básico, como já assinalado. 

Tal orientação, aliás, mereceu críticas de autores como GABRIEL LUIZ 
FERREIRA, que assinalou não ter sido feliz o constituinte brasileiro "especificando os 

crimes de responsabilidade, que seria melhor designar por uma fórmula genérica, 

abrangendo toda espécie de malversações, porque estas variam infinitamente de 

natureza e podem ser praticadas por um Presidente da República, de tantas maneiras 

igualmente funestas à sociedade que qualquer especificação para o fim de serem 

punidas pecará por deficiente." (Tese, Instituto dos Advogados Brasileiros, Congresso 

Jurídico Americano, Rio de Janeiro, 1904, pág. 239, apud PAULO BROSSARD, op. cil, 

pág.51). 

As leis especiais que, na História do Direito pátrio, definiram, em 

obediência ao comando constitucional, os chamados crimes de responsabilidade, são 

três, a saber, a referida Lei imperial de 15 de outubro de 1.827, o Decreto (rectius, Lei) 

n° 30, de 8 de janeiro de 1892 e a Lei nO 1.079, de 10 de abril de 1950, plenamente 

vigente, na parte que define aqueles crimes. 

Desta última, merecem destaque dois crimes de responsabilidade, desde 

1892 definidos como tal e que serviram como fulcro à denúncia dos cidadãos BARBOSA 

LIMA SOBRINHO e MARCElLO LA VENERE MACHADO contra o Senhor 
Presidente da República, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO: aqueles 

previstos nos arts. 8°, 7 e ~, 7, a seguir transcritos, in verbis: 

"Art. 8° - São crimes contra a segurança interna do País: 

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal 

de ordem pública;" 
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"Art. 9<' - São crimes, de responsabilidade contra a probidade da 

administração: 

7 - proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro do cargo." 

8. A DISTINÇÃO CONCEITUAL ENTRE CRIME DE 

RESPONSABILIDADE E CRIME COMUM. 

A defesa de mérito do denunciado tem início com uma tentativa de 

demonstrar, no campo doutrinário, a existência de uma distinção entre as concepções 

vigentes em outros países e o nosso, concluindo por afirmar que o proceder de modo 

"incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" há de estar vinculado lia um 

dispositivo definidor de crime comum", sob pena de ter-se a norma por inconstitucional . 

. Partindo do pressuposto de estar-se em face de matéria tipicamente penal, 

afirma que lia única interpretação possível do texto de tamanha vacuidade é entender-se 

que o procedimento incompatível haverá de traduzir-se por uma ação ou omissão 

concreta definida em lei como crime." (pág. 28) 

Na verdade, nada mais equivocado, data maxima venia, do que se 

considerar ser a prática de crime comum pressuposto indispensável de crime de 

responsabilidade do Presidente da República. 

A pretensão do denunciado. de equiparar, na hipótese em tela, crime 
comum a crime de responsabilidade não tem qualquer fundamento jurídico. 

Semelhanças podem existir em alguns planos, mas a diferença do bem 

jurídico que se quer tutelar num e noutro caso afastam qualquer possibilidade de 

identificação entre ambos. 

Conforme amplamente consagrado pela mais autorizada doutrina 

'Es funcCÍón primordial, básica deI derecho penal, la protección de 

bienes jurídicos: no hay delicto sin lesión o puesta en peligro deI 
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bien protegido ( ... ) En suma para la punici6n no s610 es 

indispensable un comportamierito externo, exhaustivamente 

descrito en 1ey formal previa, sino que además debe danar o 

ofender de maneira indefecnble el bien especificamente protegido 

por la norma." (apud --Jorge Frias Caballero, "Princípios 

Fundamentales de la Teoria deI Delicto en eI Estado de Derecho", 

in Criminologia y I)erecho Penal aI Semcio de la Persona, LIbro

homenage al Profesor Antonio Beristain, Instituto Basco de 

Criminologia, San Sebastian, 1989 - pág. 524). 

Discorrendo sobre o tema no particular do crime comum observa JOSÉ 

FREDERICO MARQUES: 

nA norma jurídica, nas. relações intersubjetivas que disciplina, 

protege e tutela bens e interesses de acordo' com o juízo de valor 

que os legisladores formulam sobre os fatos sociais. Para proteção 

mais eficaz e enérgica desses valores sociais que se transformaram 

em bens jurídicos, alguns dos ataques que lhes são lesivos tomam o,. 

aspecto de fatos penalmente ilícitos, porque a conduta em que se 

cristalizam atenta contra as condições de vida da sociedade pela 

forma com que atingem esses bens. A relevância do bem jurídico e 

o caráter ilícito da conduta que lhe causa dano descansam, assim, 

sobre juízos de valor que são elaborados em razão dos interesses 

supremos do bem comum, causa finalisda comunhão social, pois a, 
atividade punitiva do Estado só se legitima em face das exigências 

do interesse geral". (in' Curso de Direito Penal, Saraiva, vol. TI, 

1965, pág. 15). 

Em outra obra consagrada, sentencia o eminente jurista: 

"O crime de responsabilidade, embora assim chamado, infração 

penal não o é, pois só se qualificam como entidades delituosas os 

atos ilícitos de cuja prática decorra sanção criminal" (in 

Observações e Apontamentos sobre a Competência Originária do 

Supremo Tnbunal Federal, Saraiva, São Paulo, 1961, pág. 44). 
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E a natureza da sanção é diversa porque outro é o bem jurídico, que se 

tutela com a norma incriminadora do delito de responsabilidade. Neste último caso, não 
se pretende apenas coibir as condutas atentatórias ao convívio social de forma genérica, 

mas sim, especificamente, sancionar aqueles que traem, de forma grave, a confiança 

neles depositada enquanto mandatários do interesse coletivo, enquanto gestores do bem 

comum, enfim aqueles que, pela sua conduta no desempenho de elevadas funções de 

natureza política ou institucional, não são mais merecedores da fidúcia que lhes legitima 

ao exercício do cargo.· A sociedade cria, assim, um mecanismo de auto-defesa que 

permite, nos termos e segundo a processualística estabelecida em lei, afastar o indigno, o 

ímprobo, aquele que desonra a função pública. 

Os crimes de responsabilidade não são, pois, infrações penais, mas sim, 
infrações políticas, que acarretam tão-somente a sanção política prevista na 

Constituição, qual seja, perda de cargo com inabilitação por oito anos para o exercício 
de função pública. 

É compreensível, todavia, que a denominação "crime de responsabilidade" 

possa levar intérpretes menos avisados a falsas conclusões quanto à verdadeira natureza 

de tais infrações, pois a própria Lei Maior usa a denominação "crime de 
responsabilidade", ora designando infrações políticas, ora crimes funcionais. 

A propósito, o eminente PAULO BROSSARD observá: 

'Destarte, convém seja notado, a expressão "crime de 

responsabilidade", que "entrou na Constituição sem exato conceito 

técnico ou científico" - a sentença é de José Frederico Marques -

nem sempre corresponde a infração penal. Quando motiva o 

impeacbment, por exemplo, caso em que, sem dúvida, a despeito 

do nomen iuris que lhe dá o Código Supremo e a Lei que lhe é 

complementar, o ilícito subjacente a ele não é penal. Se o crime de 

responsabilidade não é sancionado com pena criminal, como 

delituoso não se pode qualificar o fato ilícito assim denominado, 

pois. o que distingue o crime dos demais ilícitos é, justamente, a 

natureza da sanção abstratamente cominada." (op. cit, pág 69) 

Vale observar que as penas dos ilícitos políticos e dos"· ilícitos penais 

podem se assemelhar quanto à espécie - perda do catgo e inabilitação temporária para o 

exercício da função pública - mas não quanto à sua natureza. 
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Assim, v.g., a pena mencionada no art. 2° da Lei nO 1.079, de 1950, _ 

"perda do cargo com inabilitação, até cinco an~s, para o exercício de qualquer função 

pública (que, à luz da Constituição de 1988, deve ser lida "por oito anos", em lugar de 

"até cinco anos"), se assemelha à pena prevista no art 6°, § 3°, alínea "c", da Lei nO 4.898, 

de 9 de dezembro de 1%5, que regula· o direito de representação e o processo de 

responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade~ e que 
dispõe: 

"Art. 6° - O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção 

administrativa, civil e penal. 

§ 3° - A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos 

arts. 42 a 56 do Código Pénal e consistirá em: 

c) perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer 

outra função pública por prazo de até· 3 (três) anos." (a referência 

ao Código Penal, no § 3°, diz respeito a dispositivos com redação 

anterior à Lei nO 7.209, de 11 de julho de 1984) 

As sanções pela prática de crime de responsabilidade fixadas no art. 52, 

parágrafo único da Constituição, são de natureza eminentemente política, aplicadas pelo 

Senado Federal, enquanto que as sanções correspondentes ao abuso de· autoridade 

(fixadas no art. 6°, § 3°, da Lei nO 4.898, -de 1965, citadas), aplicadas pelo Poder 

Judiciário, são de natureza evidentemente criminal. 

o exemplo citado evidencia inexistir coincidência a necessária e 

indissolúvel entre infrações penais stricto sensu e delito político. 

o ordenamento jurídico pátrio é explícito a respeito ao proclamar que a 

sanção política será aplicada pelo Senado Federal "sem prejuízo das demais sanções 

judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único). E quando trata das cominações aplicáveis 

aos responsáveis por atos de improbidade expressamente consigna que lia suspensão dos 

direitos políticos e a perda da função pública" -dar-se-á IIsem prejuízo da ação penal 

cabível" (art. 37, § 4°). 



2140 Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

A respeito, THEMÍSTOCLES CAVALCANTI esclarece perfeitamente, 

quando aborda tema da competência estadual para legislar sobre impeachment: 

"( ................... ) 

b) a pena criminal independe da política; pode haver 

responsabilidade política e não ocorrer crime previsto na lei penal; 

c) o regime de penas também é diverso, porquanto a pena política 

não pode ir além da perda de cargo, o que caracteriza a sua 

natureza política, constituindo em grau elevado, a modalidade de 

pena disciplinar; 

d) a condenação criminal, imposta pela jurisdição própria, pode se 
'.:.··1(. 

acumular com a pena política, verificando-se, assim, verdadeirobís' 

in idem, que estaria vedada caso o processo político se confundisse 

com a pena criminal." (in A Constituição Federal Comentada, José 

Konfino Editor, 1952, voI. TI, pág. 271) 1·' 

Ainda sobre a distinção entre ilícitos políticos e ilícitos penais, e as 

respectivas sanções, vale referir expressiva decisão do Tnbunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul na Apelação Crime nO 23.602, citada por PAULO BROSSARD, 

onde ·se lê no respectivo acordão, da lavra do Desembargador GINO CERVI, o 

seguinte: 

''Podem os crimes de responsabilidade continuar a chamar-se 

"crimes". Nem por i~so se confundirão com os crimes propriamente 

ditos, porque outro é o seu âmbito, diversa a sua natureza e seu 

caráter, outra sua finalidade. Tanto assim é que o que lhes dá causa 

não dispensa o processo criminal que, pararelamente, podff 

instaurar-se: se à infração política' corresponde, na lei penal 

comum, um delito, sofrerá o agente, além de sanção político

administrativa, ainda a punição pelo delito comum. Por igual é 

irrelevante o argumento de ser a condenação de natureza criminal 

porque ao chamado crime de responsabilidade se aplica uma pena. 

A pena não é elemento decisivo para caracterização de tal infração 
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como criminal; como lembra Themistocles Cavalcanti, "já se tem 

procurado confundir o direito penal e o direito disciplinar mas 

ninguém mais ousaria atnbuir caráter criminal à pena de demissão 

imposta pela autoridade administrativa, porque as duas penas 

diferem pelo seu conteúdo e pela sua natureza. Assim, pois, os 

crimes de responsabilidade não são crimes no sentido estrito do 

termo, porque se revestem de caracteres fundamentais peculiares e 

inconfundíveis, que os diferenciam das infrações penais e gravitam 

em outra esfera. Como diz José Frederico Marques, não tem 
caráter nem conteúdo criminal e são infrações políticas estranhas, 

alheias, ao direito criminal, comum ou especial." (Op. cit., pág. 58). 

Convém assinalar, ainda, por relevante, que as finalidades do afastamento 

çleterminado na esfera política e na esfera criminal são diferentes. 

o impeacbment não visa punir criminalmente alguém, mas afastar do 

çar,go a autoridade que o ocupa, como assinala JUAN A GONZÁLEZ CALDERÓN: 

"( ... ) el propósito deI juicio político (como ya se ha demonstrado), 

no es el castigo de la persona delincuente, sino la protección de los 

intereses públicos contra el peligro o ofensa por el abuso deI poder 

oficial, descuido deI deber o conducta incompanble com la 

dignidad deI cargo." (Op. cit., pág. 362) 

Assentado que os chamados crimes de responsabilidade não 

correspondem a ilícitos penais, mas a ilícitos políticos, tem-se como corolário que os 

julgamentos daqueles chamados crimes ~rrespondem a critérios políticos, consoante a 

C()phecidalição de STORY, de que o impeacbment é um procedimento de natureza 

puramente política, como se lê: 

'There is also much force in the remark, that an impeachmentis a 

proceeding purely cf a political nature. lt is not so much designed 

to punish an offender, as to secure the state against gross official 

misdemeanors. lt touches neither bis person, nor bis property; but 

simp1y divests him of bis political capacity." (JOSEPH STORY, 
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Commentaries on the Constitution of the United States, with a 

preliminar review history of the CoIbnies and States before the 
adoption of the Constitution, Da Capo Press, New York, 1970, voI 

li, § 801, pág. 272) (Há também muita enfase na observação de 

que o impeachment é um procedimelJ.to puramente de natureza 

política. Ele não é propriamente destinado a punir um infrator mas 

antes proteger o estado contra flagrante má conduta do funcionário 

Ele não atinge nem a pessoa nem seu patrimônio; mas 

simplesmente o despoja de sua capacidade política). 

A propósito, PAULO BROSSARD elucida, com modelar clareza: 

"Entre nós, porém, como no direito norte-americano e argentino, o 

impeachment tem feição política, não se origina senão de causas 

políticas, objetiva resultados políticos, é instaurado sob 

considerações de ordem política e julgado segundo critérios 
políticos - julgamento que não exclui, antes supõe, é óbvio, a 

adoção de critérios juridicos. Isto ocorre mesmo quando o fato que 

o motivou possua iniludivel coloração penal e possa, a seu tempo, 

sujeitar a autoridade por ele responsável a sanções criminais, estas, 

porém, aplicáveis exclusivamente pelo Poder Judiciário (Op. cito 

pág. 75) 

PINTO FERREIRA, no mesmo sentido, assinala que: 

"O impeachment é· um processo político no qual não interfere o 

Judiciário, exceto para exame dos seus aspectos formais." (in 

Comentários à Constituição Brasileira, Saraiva, 1992, 3° volume, 

pág.598) 

THEMÍSTOClES CAVALCANTI, invocando as prestigiosas opiniões de 

VON HOrsr - "impeachment is a politica! process", de BLACK - "the nature of the 

punishment is politica! only", de AIEXIS DE TOCQUEVILLE - "le jugement y est bien 

plutôt une mesure adrninistrative qu I un acte judiciaire", se manifesta de igual forma, 

como se lê: 
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''Não se pode, por isso mesmo, data venia, subordinar o processo 

de responsabilidade ao sistema repressivo federal, pelo mel!Os 

dentro do quadro das instituições penais, precisamente por se 

tratar de direito político, regulado pelos princípios e normas de 

direito constitucional. Que se trate de processo político, portanto, 

embora revestido de caracteres que envolvam a responsabilidade 

moral da Câmara que decreta o impeachment, é a _ nossa 

convicção." (Op. cit., págs. 279/280). 

Vale dizer, o fato do DireitQ Constitucion~l brasileiro determinar se 

definam em lei especial as infrações político-administrativas - e, no particular, se 

diferencia dos Direitos Americano e Argentino - absolutamente não impede que 

também se considere, entre nós, o processo de impeachment cOmo político, consoante o 

fazem os citados eminentes juristas pátrios. 

Posicionado tal relevante aspecto - o impeachment é um processo de 

natureza política, e não de índole criminal - passa-se, _em seguida, ao exame da tese da 

defesa de que a norma do art. 9<', 7, da Lei 1.079, é inconstitucional, por violar o art. 5°, 

incisos XXXIX e LV da Lei Maior. 

Na verdade, o referido dispositivo não viola qualquer preceito do Diploma 

Básico. 

PAULO BROSSARD, ao apreciar a questão, e, por coincidência, 

referindo-se precisamente ao art. 9<', 7, da Lei nO 1.079/50, assim se pronuncia: 

"Com -efeito, constitui crime de resportsabilidade contra a 

probidade na administração (art. 9<', nO 7, da Lei nO 1.079) 

"proceder de modo incompatível com 1:1. dignidade, a honra e o 

decoro do cargo". Semelhantemente dispunha o Decreto nO 30, de 

1892, ao preceituar, no art. 48, que formava seu Capítulo VI, ser 

crime de responsabilidade contra a probidade da administração 

"comprometer a honra e a dignidade do cargo por incontinência 

pública e escandalos~ ou pelo vício de jogos proibidos ou de 

embriaguez repetida, ou portando-se' com inaptidão notória ou 

desídia habitual no desempenho de suas funções. Não é preciso 
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grande esforço exegético para verificar que, na amplitude da 

norma legal - "proceder de modo incompatível com a dignidade, a 

honra e o decoro do cargo'~ -, cujos confins são entregues à 

discrição da maioria absoluta· da Câmara e de dois terços do 

Senado, cabem todas as faltas possÍVeis, ainda que não tenham. 

nem remotamente, feição criminal." (grifamos - op. cito págs. 54/55 

- a referência ao quorum de maioria absoluta considera o art. 59, 

I, da Constituição de 1946). 

Com efeito, a doutrina dominante no Direito Constitucional brasileiro tem 

como assente que o crime de responsabilidade não há, necessariamente, de coincidir 

com ilícito penal. 

Não só pelo critério da cronologia, pois exerceu o magistério político-. 

jurídico, em tema· de impeacbment, desde os albores da República, mas também pela 

proeminência com que justamente se posiciona nas letras jurídicas pátrias, invoquemos, 

,de início, o entendimento de RUI BARBOSA sobre a matéria. 

Denunciado o Vice-Presidente da República, no exercício da Presidência, 

por crime de responsabilidade, a Comissão Especial da Câmara, constituída para dar 

parecer sobre o recebimento da denúncia, entendeu que os crimes de responsabilidade, 

previstos no Decreto (rectius, Lei) nO 30, de 8 de janeiro de 1892, teriam de· 
corresponder às disposições do Código Penal. 

.As motivações de tal esdrúxulo entendimento, manifestado em época na ' 

qual a ordem constitucional não era propriamente obedecida, violados amiúde os . 

direitos individuais e coletivos, são fáceis de se presumir. 

RUI, intimoratamente, em 7 de junho de 1893, publicou substancial 

matéria no Jornal do Brasil sob o rótulo ''Teoria do Impeachment". 

Depois de explanar, com a costumeira percuciência, acerca da teoria do 

impeachment, examinando a doutrina nacional e estrangeira sobre o tema, assim 

concluiu RUI sua lição: 
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"Façamos, porém, vontade à nobre comissão. Vamos em sua 

companhia até o absurdo monumental de que os crimes articulados 

na lei de 8 de janeiro não autorizam o julgamento político, senão 

enquanto as disposições desta lei se superpuserem a disposições 

correspondentes no . código penal. Ainda assim, ficam sempre 

pessimamente ,os amigos do govêrno. Com efeito, vários artigos da 

lei de 8 de janeiro, invocados na denúncia, coincidem com artigos 

identicos no código criminal. Citaremos por exemplo estes: 

Lei de 8 de Janeiro 

Art. 38. Deixar de cumprir 
as disposições expressas 
da Constituição ou da lei. 

Art. 42. Usurpar algumas 
das atribuições de outro 
pod.er • 

Código Penal 

Art. 207-Ao julgar 
ou proceder contra 
literal disposição 
da lei. 

Art. 226 - Exceder 
os limites das 
funções próprias 
do emprego." 

(jp Obras Completas de Rui Barbosa, voI. xx, 1893, tomo li A 
Ditadura de 1893, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro 
1949,pág.173)(grifamos) , 

Mais tarde, no Habeas Corpus nO 4,(>91, impetrado junto ao Supremo 

Tribunal.Federal em favor dp Marechal Caetano de Faria, o Ministro ENÉAS GAL V ÁO 

assim se refçriu em seu voto ao aspecto da não coincidência entre crimes de 

responsabilidade e crimes capitulados no Código Penal: 

"0bjecto de impeachment são essas faltas sejam ellas ou não 

crimes previstos no Código Penal, possa ou não dellas resultar 

matéria para o processo criminal perante a autoridade judiciária 

competente para imposição das penas declaradas no nosso Código. 

Nos termos do art. 54, números 1 a 8, da Constituição Federal, e de 

vários dispositivos da Lei nO 30, de 8 de janeiro de 1892, não 

somente infracções de. direito penal, mas outros muitos actos 

contrários ao bom desempenho da funcção governamental e que 
. não são violação daquella natureza, motivam o impeacbment." (in 

Revista do Supremo Tnbunal Federal, voI. XLV - out - 1922, pág. 

16) 
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o prestigiado magistério de PONTES DE MIRANDA também se refere 

aos crimes comuns que não coincidem com crimes ou responsabilidade: 

'N o tocante aos crimes comuns, que não coincidem ser, também, 

crimes de responsabilidade, o Presidente da República é 

processado até a decretação da procedência da acusação perante a 

Câmara dos Deputados e submetido a julgamento pelo Supremo 

Tnbunal Federa}." (in Comentários à Constituição de 1946, Borsoi, 

Rio de Janeiro, 1960, pág.141). (grifamos) 

Quanto à- longa citação de Acordão de 6 de dezembro de 1961, do 

Tribumú de Justiça de São Paulo, pertinente a crime de responsabilidade de Prefeito, 

feita pelo denunciado, nada ali se vislumbra que possa aproveitar sua tese, de que o 

crime de responsabilidade enunciado no art. ~, 7, da Lei n° 1.079 de 1950, deva ser 

considerado inconstitucional, salvo se vinculado a dispositivo vinculador de um crime 

comum. 

Com efeito, no caso citado diverso era o mérito da questão. A citação feita 

fundamenta parte do decisório onde se distingue a responsabilidade do Gabinete nos 

regimes parlamentares da 'Jurisdição política", identificada este com o processo por 

crime de responsabilidade. E tanto é que no direito brasileiro não há como confundir 

crime comum com crime de responsabilidade que o próprio Decreto-lei nO 201, de 27 de 

fevereiro de 1967, dispondo sobre os ilícitos dos Prefeitos Municipais, trata 

diferentemente das categorias nos seus artigos 1° e 4°. O diploma em questão, a par de 

definir figuras típicas delituosas no artigo 1°, estatui no artigo 4° inciso X: 

"Art. 4° São infrações político-administrativas dos Prefeitos 

Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e 

sancionadas com a cassação do mandato: 

............................................................................................................ 

X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do 

cargo." 

8.1- A. NORMA CONSTANTE DO ART. 9<>, N° 7, DA LEI 

N° 1.079, DE 1950, É CONSTITUCIONAL. 

O art. ~, 7, da Lei nO 1.079, de 1950, sob a rubrica ~ Crimes Contra a 

Probidade na Administração, dispõe o seguinte: 
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"Art. 9<' - São ç:rimes de :T~sponsabilidade contra a probidade na 

administração: 

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro do C9Tgo." . 

Contra tal norma se insurge o denunciado, alegando "que a lei especial 

onde se definem os crimes de responsabilidade não pode deixar de observar a regra da 

certeza, fusita à tipicidade penal. Ela deve definir precisamente o tipo de delito que 

pune, sob pena de violação do art. 5°, inciso XXXIX da Constituição e do postulado da 

amplitude da defesa consagrado em seu inciso LV." (item 53 das alegações preliminares) 

Cita, em seu favor, lições de ALCINO PINTO FALCÃO, NUVOLONE e 

BATIAGLINI, no sentido de vedação de regras penais imprecisas, indeterminadas, 

vagas, elásticas e de âmbito muito lato. 

A denúncia contra o denunciado, na verdade, tem fulcro maior não no art. 

9<', 7, da Lei nO 1.079, de 1950, supracitado, mas, sim, no art. se, 7, do referido diploma 

legal que dispõe: 
"Art. - 8° São crimes contra a segurança interna do país: 

................................................................................................................... 

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal 

de ordem pública." 

Tal asseveração merecerá exame quando se elencar as numerosas 

infrações da lei federal de ordem pública que o denunciado perpetrou ou permitiu se 

perpetrasse, de forma expressa ou tácita. 

De qualquer forma, cumpre se faça' o devido reparo à alegação de 
imprecisão da regra contida no citado art. 9<', 7, da Lei nO 1.079, de 1950. 

A referida regra, que não é de natureza penal, como já esclarecido, não 

padece de qualquer impropriedade, injuridicidade ou inconstitucionalidade. 

Os vocábulos "dignidade", "honra" e "decoro", figuram, sem causar 

perplexidades aos intérpretes, em vários diplomas legais, inclusÍVe penais (cir., v.g., o 

art. 140 do Diploma RepressÍVo: "Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o 

decoro", inserido no Capítulo V do Título I da Parte Especial, sob a rubrica "Dos Crimes 

contra a Honra"). 
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No próprio texto constitucional o vocábulo '~dignidade" é empregado no 

art. 1°, inciso li, "honra", no art. 5°, inciso X e "decoro", no ar!. 55, inciso II e § 1°, não 

havendo dúvidas sobre suas acepções e conceitos. 

"Dignidade" e "honra" merecem em Direito toda uma coleção de textos 

sobre seus conceitos e acepções, especialmente em sede penal e nos estudos sobre os 

Direitos do Homem e do Cidadão. 

Quanto ao vocábulo "decoro", inserido na Constituição, pela vez primeira, 

na Lei Maior de 1946 (art. 48, § 2°. Perderá, igualmente, o mandato o Deputado ou 

Senador cujo procedimento seja reputado, pelo voto de dois terços dos membros de sua 

Câmara, incompatível com o decoro parlamentar), tem significado, amplamente 
conhecido, assim consignado, v.g., pelo lexicógrafo AURÉLIO BUARQUE DE 

HOLANDA FERREIRA: 

"I. Correção moral; compostura, decência. 2. Dignidade, nobreza, 

honradez, brio, pundonor. 3. Conformidade do estilo com o 

assunto." (Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Editora Nova 

Fronteira, la Edição, pág. 424) 

MIGUEL REALE, em notável Parecer sobre Decoro Parlamentar e 

Cassação de Mandato Eletivo, leciona, com a riqueza docente que lhe peculiar: 

'Decoro é palavra que, consoante sua raiz latina, significa 

"conveniência", tanto em relação a si (no que toca a 

comportamento próprio) como em relação aos outros; equivale, 

pois, em ter e manter correção, respeito e dignidade na forma dos 

atos, de conformidade e à altura de seu "status" e de suas 

circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e de 

honestidade. Nesse sentido, dizia acero: flet quod docet bonesmm 

est et quod honestum est docet." Essa idéia de conformidade ou 

conveniência foi que inspirou Thomasius a por o "decorum"_entre o 

"justum" e o "honestum", segundo a máxima destinada à disciplina 

da Política: "quod vis ui alli tibi faciant, tu. ipsis. facies". "O nú.cleo 

da palavra "decoro" é dado, como se vê, pelo sentido de 
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"conveniência", na dupla acepção física e moral deste termo, 

importando sempre a noção de medida ou de adequação condigna 

entre o ato praticado e a situação de quem o pratica. É o que, aliás, 

resulta dos registros dos mestres da língua, como se pode ver, em 

Moraes (''honra, respeito devido a alguém por seu nascimento, ou 

dignidade; a conveniência das ações, e outras exterioridades com o 

caráter da pessoa") Laudelino Freire e Caldas Aulete ("respeito de 

si mesmo e dos outros; acatamento, decência; dignidade moral, 

nobreza, brio, honradez"). Trata-se, pois, de uma virtude relativa 

ao ~'status" do agente, pois envolve sempre exame da adequação ou 

conformidade entre o ato e as suas circunstâncias. Isto assegura a 

possibilidade de verificar-se se dada conduta é ou não "decorosa", 

de maneira objetiva em juízo seguro e imparcial, a cobro do 

flutuante e incerto mundo das apreciações subjetivas. Assim sendo, 

quando a Constituição se refere a "decoro parlamentar" entra pelos 

olhos que quer significar a forma do comportamento do 

parlamentar de conformidade com as responsabilidades das 

funções que exerce, perante a sociedade e o Estado." (in Revista de 

Direito Público, nO 10, out/dez. 1969, págs. 88/89). 

Vale dizer, não há como separar os atos do cidadão dos atos do detentor 

de um mandato eletivo popular; não há como dissociar a conduta de um e outro; 

nenhuma dúvida, ainda que mínima, pode pairar sobre a correção dos atos do 

mandatário, embora pessoais e particulares. 

Os referidos vocábulos - honra, dignidade e decoro - têm, pois, acepções 

perfeitamente conhecidas e fixadas; juridicamente seus conceitos estão definidos e 

cristalizados, inclusive em sede penal, como já assinalado .. 

É de se observar que o Diploma Repressivo usa vocábulos como mulher 

honesta (arts. 215, 216 e 219 CP), moléstia grave (art. 131 CP), perigo moral (art. 245 

CP), ato obsceno (art. 233 CP), objeto obsceno (art. 234 CP) todos suscetíveis de 

valoração jurídica e cultural. 

São os chamados elementos normativos do tipo, em que este "se refere a 

elementos cujo conhecimento exige por parte do juiz recursos a valores éticos e que são, 
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em última análise, valores culturais" (HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, tições, de 

Direito Penal, Forense, 1990, parte geral, nO 132, pág. 159). 

Nem por isso, têm-se tais normas penais como injurídicas ou violadoras do 

art. 5°, incisos xN:xrx e LV, ou de quaisquer outros preceitos da Constituição. 

9. !FUNDAMENTOS DA DECISÃO 

T~ndo em vista o teor das alegações produzidas na peça de defesa, faz-se 

necessário, antes de tudo, examinar as argüições preliminares de cerceamento de defesa 

e de inépcia da ~enúncia. 

Quanto à primeira, reporta-se ela a fato ocorrido no âmbito da Câmara 

dos Deputados, quando da tramitação do procedimer4
!) autorizativo para a instauração 

do presente processo. A singela circunstância de versar sobre matéria preclusa, e 

ocorrida em outra sede, seria o suficiente para tornar desnecessária qualquer apreciação 

a respeito. Entretanto, tendo em vista vir o denunciado se apresentando como vítima de 

uma violação de garantia constitucional, convém tecer algumas considerações sobre a 

temática, reiteradamente, trazida à baila. 

Cumpre, em primeiro lugar, recordar que o Presidente .da República, 

irresignado com o tratamento que lhe foi dispensado na outra Casa do Congresso 

Nacional, recorreu à Alta Corte invocando diversas razões que, a seu ver, estariam a 

justificar a decretação da nulidade do despacho, proferido pelo Deputado Ibsen 

Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados, dando curso à matéria. Todos os 

fundamentos da demanda, então ajuizada, foram rechaçados por expressiva maioria de 

votos, logrando o autor, apenas, ver ampliado de cinco para dez sessões o prazo 

concedido para a apresentação de defesa~ Por outro lado, a assertiva segundo a qual o 

ora denunciado poderia ter impedido "a autorização para este processo", se tivesse tido 

acesso à prova "sobre a qual está edificada" a acusação toma-se completamente 

desprovida de sentido quando se constata que, no mérito, os fatos em que se baSeia a 

demanda são incontroversos. A divergência entre as partes, como se verá mais adiante, 

prende-se, sobretudo, ao conceito que cada qual faz do que seja moralmente licito e 

juridicamente viável. A questão é, pois, eminentemente de direito. Ademais, constata-se 

que a inicial Índicoucomo prova os fatos apurados no curso da Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito, ampla e exaustivamente expostos no respectivo relatório final. A 
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documentação em que este se baseou sempre esteve à disposição· de qualquer 

interessado, tanto assim que, os autores do presente processo, a ela tiveram acesso para 

elaborar a peça inicial. Registre-se, ainda neste particular, que, ao longo dos trabalhos 

da CPI, tiveram os representantes do então governo amplo e irrestrito conhecimento de 

todas as peças probatórias, preferindo, ao final dos trabalhos, concluir pela apresentação 

de voto em separado, sustentando, basicamente, as mesmas razões que hoje fazem parte 

da defesa. Considere-se, também, ainda que o amplo noticiário e a irrestrita divulgação, 

que os meios de ~omunicaçáo de massa deram a· respeito das apurações em curso, não 

permitem supor que qualquer pessoa medianamente informada estivesse alheia aos 

acontecimentos, muito menos o Presidente da República que, na dupla qualidade de 

Chefe de Estado e parte diretamente interessada, dispunha, melhor do que ninguém, 

dos mais amplos meios de acesso a todos os dados. A gravidade dos fatos apontados, 

aliada à circunstância de dizerem eles respeito a assuntoS da estrita economia pessoal do 

denunciado, desa\ltorizam a inverossímil versão de ter ele admitido estar "diante de uma 

conspiração de interesses políticos", cuja finalidade seria "arrancá-lo da Presidência da 

República." O processo investigatório deu-se de forma· lisa, transparente, legal e 

ostensiva, tanto assim que, por quatro vezes, usou o Chefe do Estado da prerrogativa de 
convocar rede na~iona] de rádio e televisão para tentar explicar as graves imputações 

que lhe eram feitas, apresentando, a' cada vez, uma. versão nova para justificar -se 

perante a Nação. Chegou mesmo a ajuizar processo crime, no foro de São Paulo, contra 

o seu irmão, Pedro Collor de Mello, responsável pelas primeiras declarações, havidas 

por injuriosas, sendo o feito julgado improcedente na primeira instância. 

Por todo o ocorrido ao longo dos últimos meses, não é dado ao Presidente 

afastado mostrar-se surpreso e dizer-se estarrecido com as revelações. O ceno é que ele 

sabia, ou devia·saber, como qualquer pessoa, de onde provinham os recursos para pagar 

as suas despesas pessoais. Se tivesse justificativa idônea e a apresentasse à Nação, no 

devido tempo, teria logrado sustar, não a "autorização" concedida pela Câmara dos 

Deputados, mas' sim as conclusões no mérito, que se impllseram, a cabo dos 

procedimentos investigatórios, parlaIÍlentar e policial. 

Quanto à suposta inépcia da denúncia, por não vislumbrar o denunciado, 
nos respectivos termos, qualquer descrição de conduta típica capaz de enquadrá-lo em 
crime de .responsabilidade, é absolutamente imprópria a afirmação. Com efeito, a peça 

exordial, de forma clara, precisa e insofismável, acusa o Presidente da República de 
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haver recebido, ao longo do exercido do mandato e desde março de 1990, vultosas 

quantias em dinheiro, além de favores, in natura, todos destinados a prover 
necessidades, pessoais e fanlili.ares, e provenientes de "uma organização delituosa de 

exploração de prestígio e tráfico de influência" controlada pelo ex-tesoureiro "oficioso" 

da sua campanha eleitoral. 

A agravar as imputações está o fato de terem sido as transferências de 

numerário realizadas de forma sub-reptícia, por intermédio de correntistas fictícios, e 

depositadas em nome da sua secretária particular, que, para este fim, usava nome 

abreviado para melhor resguardar a IIdiscrição das operações". São ainda apontados 

fatos concretos, indicativos da ocorrência da intermediação ilícita em negócios públicos, 

violação de inúmeras leis administrativas e tnbutárias, e, por fim, a infringência de 

dispositivos penais. 

A denúncia é específica em apontar como violados os arts. 8°, 7~ e 9", 7, da 

Lei nO 1.079 de 10 de abril de 1950. São pois imputados ao Presidente afastado os 

seguintes crimes de responsabilidade: 

"Art. go - São crimes contra a segurança interna do País: 

7 - permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal 

de ordem pública; 

Art. 9<> - São crimes contra a probidade na administração: 
........................................................................................................ 

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 

decoro do cargo". 

É curioso que, em face de tamanho caudal de acusações, devidamente 

acompanhadas de provas idôneas, não consiga o denunciado sequer vislumbrar· a 

existência de um veemente indício de conduta altamente imoral, indecorosa e 

incompatível com a elevada função para a qual foi eleito, além de configurar, em tese, a 

violação de inúmeras normas legais cogentes por cuja incolumidade e observância 

deveria o Presidente velar, acima de tudo e de todos, na qualidade de Chefe do Poder 

Executivo. 
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Ao contrário do que sustenta a defesa; a peça acusatória encerra uma 

exposição precisa, minudente e objetiva de conduta reprovada pelo ordenamento tutelar 

dos crimes de responsabilidade, devidamente articulada e circunstanciada, com a 

indicação de farta prova documental, testemunhal e pericial a sustentar a existência 

fática dos eventos. E tanto é verdade que a inicial preenche todos os requisitos legais, 

materiais e formais, exigíveis na espécie, que foi possível à defesa produzir extensa e 

complexa peça contestatória respondendo ~, sobretudo, procurando explicar e justificar 

a licitude do comportamento adotado. 

Por tais razões, não merece acolhida nem pode prosperar a indigitada 

alegação de inépcia da denúncia. 

Nas alegações finais, acrescenta o denunciado três outras ordens de razões 

que estariam a macular o processo. 

Principalmente teria havido cerceamento de defesa em virtude do 

"angusto calendário estábelecido pela Comissão Especial para cumprir a instrução do 

processo." A alegação não procede. As testemunhas foram ouvidas segundo as 

prescrições legais aplicáveis à espécie; dos documentos tiveram vistas as partes; 

nenhuma preterição da forma houve nem prejuízo resultou para a defesa. Estaria a 

Comissão protraindo indevidamente o custo processual se viesse a alongar os prazos sem 

motivo plausível e em violação às regras adredemente comunicadas à defesa pela 
Presidência do processo. Quanto ao laudo pericial sobre as obras realizadas na "Casa da 

Dinda", apreciou-o devidamente a Comissão. Verificou-se, entretanto, que o mérito da 

demanda não versa sobre o valor de mercado do imóvel e sim sobre o que foi 
efetivamente gasto nas obras, sendo por isto desnecessário. Verificou-se, entretanto, que 

o mérito da demanda não versa sobre o valor de imóvel e sim sobre efetivamente gasto 

nas obras. Informa, outrossim, o denunciado que na Brazil's Garden não emitiu faturas 

correspondentes às obras realizadas na Casa da Dinda". Por tais razões, a reclamada 

reiteração da perícia escapa a obj~to da lida, não tendo a Comissão razões específicas 

para determiná-la de ofício já que o assunto foi remetido pela própria defesa ao 

prudente arbítrio do órgão. 

Em segundo lugar, argüi-se a ocorrência de uma suposta "mudança de 

imputação" nas alegações finais da acusação. O detido exame do petitório revela o 
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contrário. limitaram-se os autores a refutar o teor da defesa, man~endo íntegra 
fundamentações inicialmente deduzida. 

Finalmente, quanto às incompatIbilidades e suspeições levantadas, sobre 

já terem sido objeto de decisão pela Presidência do processo, cumpre registrar não 

estarem amparadas nas expressas disposições contidas no art. 36 da Lei nO 1.079/50, 
diploma especial derrogatório de todas as normas comuns invocadas. 

O núcleo da ação delituosa que, no presente processo, é imputado ao 

Presidente da República diz respeito ao recebimento de vantagens de toda ordem, 

materiais e pecuniárias, sem causa certa e definida. Este cerne fático, segundo a 

acusação, configura o proceder de forma incompatível com a dignidade, ,a honra e o 

decoro do cargo. Além disto, ele ensejou, por parte do denunciado, de fOI[lDa expressa 

ou tácita, a violação de normas de ordem pública. A defesa, por seu turno, procura 

demonstrar a improcedência da acusação alegando a proveniência lícita ~ regular de 

todos os recursos despendidos ou havidos, quando no exercício da suprema plagistratura 

do país. É, portanto, nos estritos limites da lide assim posta que deve ser examinada e 

julgada a procedência ou improcedência da denúncia. 

A prova colhida ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito, no curso do presente processo e, finalmente, no ~ inquérito policial 

instaurado sobre os mesmos fatos revelam, de forma inequívoca, que o Che~e do Estado 

percebeu, de forma continuada e ininterrupta, desde março de 1990, vultosas quantias 

em dinheiro, em montantes incompatíveis com os ganhos declarados ou ost~nsivamente 
havidos, além de ser beneficiário, direto ou indireto, de favores de considerável 
expressão econÔmica que lhe foram prestados pelo Sr. Paulo César Cavalcante Farias. 

Aliás, a mera leitura da contestação indica estarmos diante de fatos substancialmente 

incontroversos. Com efeito, reconhece o denunciado, com algumas objeções quanto aos 

montantes apurados, haver recebido, durante o período em que exerceu o mandato 

presidencial, valores absolutamente incompatíveis com os ganhos declarados. Impõe-se, 

portanto, nesta fase do processo, analisar os dados para emitir um juízo de valor não só 

sobre a licitude e legalidade dos acréscimos patrimoniais, mas também sob~e os valorés 

. recebidos. 

Diz o Presidente afastado, na sua defesa, que desde 1979 é a sua secretária 

particular - Sf! Ana Acioli - a pessoa responsável pelo "pagamento das despesas pessoais 
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do seu patrão", situação esta que se vem protraindo ao longo dos anos, inclusive durante 

o exercício da chefia do Executivo. Explica que, com o lançamento da sua candidatura, 

em 1989, tendo ficado o Sr. Paulo César Cavalcante Farias "incumbido da captação de 

recursos e da emissão de cheques ou ordens de pag.~ento", passou este último a suprir 

a conta corrente bancária da na Ana Acioli, aberta especificamente para "atender às 

despesas pessoais do Defendente". Posteriormente, durante a fase de transição, e 

mesmo ao longo dos "primeiros meses de governo", continuou o denunciado a valer-se 

do mesmo expediente para atender ao pagamento dos seus gastos pessoais. Alega, 

ainda, que os recursos "advindos das contnbuições de campanha" somados àqueles 

outros provenientes "das, aplicações financeiras", feitas com o produto de um 

empréstimo que diz ter contraído no Uruguai, "ascenderam a menos de quatro milhões 

de dólares", importância que julga suprir o montante global dos dispêndios ocorridos. 

Por derradeiro, reconhece que, "das entradas e saídas de numerário, era o Defendente, 

dentro da rotina, cientificado por sua secretária particular", não lhe causando estranheza 

os montantes "porque compatíveis com os valores arrecadados na campanha e os 

correspondentes às aplicações financeiras", estas últimas decorrentes da aplicação do 

dito empréstimo uruguaio. 

o que há de curioso e singular na defesa apresentada é o fato de eximir-se 

a parte do ônus de declinar os montantes específicos que teriam sido creditados a seu 

favor, bem como as respectivas épocas e autores dos depósitos. Procura, sempre, ficar no 

campo das generalidades, evitando, ~ssim, enfrentar a realidade dos números e, 

sobretudo, das identidades dos denositantes. 

Dizendo-se o denunciado "sabedor da existência de reçursos, quer de 

eventuais sobras de campanha, quer das aplicações financeiras dos valores recebidos 

pelo empréstimo junto à trading uruguaia", estima assim estar comprovado jamais ter-se 
locupletado com vantagens indevidas. Omite, entretanto, de forina intencional, os dados 

relativos às épocas de transferência de numerário, bem assim ao quantum que teria 

restado das arrecadações, decorrente dos périplos eleitorais do Sr. Paulo César Farias. 

Tem por "evidente", e portanto fora de qualquer questionamento, que "os recursos 

movirilentados através de depósitos realizados por empresas do Dr. Paulo César (EPC

Empreendimentos Ltda. e. Brasil-Jet Táxi Aéreo Ltda.) tiveram como fontes as 

denominadas "sobras de campanha". Mais adiante, já agora demonstrando alguma 

incerteza ao enfrentar o que denomina de "realidade dos números" relativos aos 
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depósitos efetuados a seu favor pelo empresário alagoano, diz ser n •• , muito mais 

plausível que estes recursos oriundos da EPC tenham outra origem, inclusive as sobras 

de campanha". 

QUanto ao resgaste das "aplicações financeiras" que diz ter feito não há a , 

menor referência, seja no tocante aos valores, seja no pertinente a datas. Infere-se, na , 

versão apresent~da pela d~fes~ que tudo ocorria ao sabor das necessidades do 

momento, aparecendo o numerário creditado em conta tão logo fosse solicitado, tudo 

passando por um misterioso processo de correntistas fictícios, cuja existência aleg~ 

jamais ter tido conhecimento e que atnbui à "promiscuidade que se estabeleceu" entre o ' 

Sr. Paulo César ~ Najun Tumer, este último responsável pelos investimentos financeiros ' 

alegadamente feitos. 

SUstenta-se assim a defesa no complexo emaranhado de alegações, I' 
desprovida de qualquer amparo documental idôneo, pretendendo fazer crer que tudo se 

passou à revelia ou sem o conhecimento do denunciado. 

Em contrapartid~ a prova em que se baseia a acusação desce às minúcias, j 

da evolução dos depósitos feitos a favor de Ana Acioli nas contas bancárias > 

confessadamente abertas e mantidas por ordem e a favor do seu superior hierárquico, I 

No âmbito da CP!, o levantamento realizado, e que não chegou a incluir toda a 

documentação recebida das instituições financeiras, apurou terem ,os personagens 

fictícios Flávio Maurício Ramos, Manoel Dantas Araújo, José Carlos Bonfim e Jurandir 

Castro Menezes realizado depósitos em montante superior a US$ 678,000.00 (seiscentos 

e setenta e oito mil dólares norte-americanos). Os créditos de responsabilidade da EPC 

de Paulo César Farias atingem cerca de US$ 30~OOO.00 (trinta mil dólares norte

americanos); o operador "informal" de moedas .estrangeiras, hoje desaparecido, Jorge 

Luiz Conceição, foi responsável por US$ 19,000.00 (dezenove mil dólares norte

americanos); finalmente, há créditos de origem indefinida da ordem de US$ 1,643,000.00 

(hum milhão. seiscentos e quarenta e três mil dólares norte-americanos), tudo somando 
mais de US$ 2,370,000.00 (dois milhões, trezentos e setenta mil dólares norte-

americanos). Os anexos que acompanham e integram o presente Relatório explicitam' o 

trânsito do numerário, bem assim a respectiva iteratividade ao longo do exercício da 

função pública. O laudo de exame contábil, elaborado pelo InStituto Nacional de 

Criminalística e constante das fls. 855 e seguintes do 5° volume do inquérito policial nO 
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1.91/92, revela que os correntistas fantasmas Carlos Alberto da NóbregE, Flávio 

Ramos, José Carlos Bonfim, Jurandir de Castro Menezes, Manoel Dalltas 0;01 c 

da EPC, Jorge Luis Conceição e do próprio Paulo César Farias foram responsáyeis 

créditos em montante superior a US$ 1,800,000.00 (hum milhão e oitocentos mil 

:norte-americanos), isto apenas no período compreendido entre 8/12/91 a 16/03/92, sarvo 

um único depósito feito no mês de junho de 1990. 

Identificou outrossim a CPI que, além dos familiares Rosane 

Mello (cônjuge), CeÍí Elisabeth Monteiro de Carvalho (ex-cônjuge) e Leda 

Mello (mãe)~ foram beneficiários dos cheques de Ana Acioli, a partir das contas 

referidas, as seguintes pessoas vinculadas ao Presidente afastado por vínculo funcionaJ 

ou empregatício: Maria Isabel Teixeira, na qualidade de secretária da primeira-qama; 

Dário César Cavalcanti, na qualidade de assessor especial, e Berto José Mendes~ na 

qÍ1alldade de mordomo da "Casa da Dinda". Estas mesmas pessoas também r,ereberam, 

diretamente, por conta de despesas do denunciado, vultosas importâncias, seja das 

empresas de Paulo César Farias (Brasil J et e EPC), seja dos correntistas fictícios antes 

:nominados. A documentação compulsada pela investigação parlamentar revelou que 

tais transferências de numerário superaram US$ 1,800,000.00 (hum milhão e o:itocelI~OS 

ntiI dólares norte-americanos). São elucidativos os depoimentos prestados por est;;ú;; 

. pessoas na Polícia Federal: 

a) de MARIA ISABELTElXElRA: . 

"a declarante normalmente fazia o levantamento das despesas 

necessárias de interesse da Primeira-Dama, providenciava o 

respectivo orçamento, e encaminhava o pedido de reCursos a ;Ana 

Acioli, secretária particular do Presidente F emana0 

dentre estas despesas situavam-se pagamentos de compromissos 

pessoais de :na Rosane, como compra de peças de vestuário, jóias, 

além de despesas de manutenção da decoração da· Casa da Dinda 

... que nos casos de despesas excepcionais, a declarante 

apresentava o orçamento a Ana Acioli e esta providenciava 

depósitos. algumas vezes na conta da prÓpD9. ,,""oh/:.C_,", 

fazia pagamentos diretos~aos 
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"Art. 2° As transferências internacionais de recursos em cruzeiros 
podem ser cursadas bvremente e independentemente de valor, 
observados, no entanto.. os seguintes procedimentos e condições: 
.................................... _._ .............................................................. . 
n -as transferências em cruzeiros, de valor igual ou superior 
ao equivalente a USS 10,000.00 (dez mil dólares dos EStados 
Unidos), somente podem ser efetuadas por ordem de pagamento, 
cheque administrativo, nominativo, não endossável (não à ordem), 
ou documento de crédito (DOC C); 

m -O tomador da ordem de pagamento, do documento de crédito 
(DOC .C), ou o adquirente do cheque, deve declarar ao banco 
interveniente tratar-se de transferênCIa internacional em cruzeiros 
e indicar a sua finalidade." 

Ainda que o Sr. Oáudio Vieira conseguisse provar junto às autoridades 
monetárias nacionais que, em 26.04.89 recebeu, por empréstimo do U~ . o 
equivalente em cruzeiros a US$ 3,750,000.00, acondicionados "em duas malas' e "em 
cheques de diversas praças do Brasil", como diz Najun Tumer, certamente teria enorme 
dificuldade em justificar a transferência de tal montante, em moeda nacional, convertido 
ao câmbio paralelo, tal como recebeu! 

Já o avalista Luiz Estevão, indagado sobre como se dará a conversão do 
resultado do mútuo, disse: 

"Será feito no câmbio comercial e no Brasil." 

. Segundo Oáudio Vieira, Ricardo Forcella é ~'uma :pessoa da maior 
idoneidade" sendo homem da "Bolsa de Valores do Uruguai", mclusive tendo-a 
representado "em vários encontros internacionais". Não é entretanto o que apurou a 
CPI. Obteve o órgão de investigação parlamentar cópia dos autos do processo crime a 
que respondeu o financista uruguaio ante o "juzgado letrado de primiera instancia en lo 
penaltl de Montevidéu, chegando a ser preso pelo crime de "associación para delinquir" 
(at.lS0 do C.P. uruguaio), tendo a Sociedade sido criada para intermediar "operações de 
câmbio negro" entre os dois países platinos. Mais tarde, voltou o referido Senhor a estar 
envolvido com a justiça penal. Informa a imprensa do seu País: "Ricardo Forcella, 
antiguo corredor de cambIO y de bolsa, está se:íialado en la pIaza como un intermediario 
de capitalistas argentinos para operaciones de blanqueo de capitales... su nombre 
apareció vinculado, en septiembre de 1978, al asesinato de un sócio, el contador Roberto 
Sáens Gallinal, cuyo cadável, descuartizado, apareció en una zona aislada de Shangrilá. 
E1 crimen, que nunca se aclaró, y cuyas investigaciones fueron detenidas por orden de la 
dictadura, tuvo indissimulados móviles económicos y fué atnbuido a un ajuste de cuentas 
entre elementos que traficaban divisas. A raiz de la investigación deI homocimo, se 
descubrió una red de traficantes, de la cua1 Forcella era integrante, por lo que fue 
processado por la' j1lSticia. Forcella ya habia sido investigado en 1970 por otras 
actividades ilícitas (apud jornal Brecha, Montevidéo, 31n /92). 

Todos que de alguma forma estiveram envolvidos nes~ estranha operação 
parecem ter péssimos antecedentes. O escrivão Rodolfo Delgado, aquele a quem 
Forcella "imediatamente" se dirigiu após ter assinado o contrato de abertura de crédito 
em janeiro de 1989 para reconhecer a própria firma - no dizer de Oáumo Vieira -, é 
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outro personagem de vida ~regressa desabonadora. Apurou também a CPI ter ele sido 
processado e preso por falsificação de certificado (art.241, inc 2, CP. uruguaio) e por co
autoria em estelionato (art. 347, CP uruguaio) também perante o 'Juizado letrado de 
primera instância en lo penal" de Montevidéu. 

Najun Tumer é outro que não foge à regra. Responde a processo por 
contrabando de ouro no Rio Grande do Sul e ilicij:o fiscal em São Paulo. 

Emilio Bonifacino, aquele a quem Forcella confiou USS 3,750,000.00, em 
cruzados novos, e que acabou se apresentando· no Brasil com apenas a metade da 
quantia em espécie, sendo a outra em "cheques de diversas praças", merece as seguintes 
referências por parte de Najun Tumer: "Que a chegada de Bonifacino surpreendeu o 
interrogado, posto que há algum tempo não o via, e inclusive se tratava de pessoa a 
~'!,e~ o interrogado não confiava por ter atrasado. debõeradamente a entrega de 

. eiro proveniente do negócio entre ambos, em cobrança no Banco Sudameris, 
agência central de' Montevidéu, fato ocorrido no ano de 1978 ou 1979" (Inquérito Policial 
nO 191/92 SR-DF, 2° voI., pg. 526). 

De tudo que se viu e ouviu sobre esta malfadada "Operação Uruguai", a 
única prova convincente que há, além das negativas, é o depoimento de Sandra 
Fernandes de Oliveira, secretária da empresa onde foi urdida. Após discorrer 
minudentemente sobre os prolegômenos, a evolução e a conclusão da montagem havida 
em junho/julho de 1992, não teve dúvida em asseverar que "toda a movimentação do 
escritório, desde o início do mês, estava voltada única e exclusivamente para esse 
trabalho, para o trabalho que eles chamavam de "Operação Uruguai" ou, como eles se 
referiam às vezeS, "o trabalho para o Planalto". 

Ainda que documentação· idônea houvesse a sustentá-la, difícil seria 
acreditar na versão do empréstimo platino acoplado à compra de ouro em São Paulo. 
Quando se vê que não há um único· elemento probante hábil a confirmá-la e que toda a 
prova instrumentária aponta em sentido contrário, toma-se certo que tudo não passou 
de uma vã tentativa de justificar o injustificável, de explicar o inexpliCável, de suprir a 
lacuna do inconfessáveL 

Fato que sobremaneira chocou o sentimento público da dignidade e 
decoro foi sem dúvida o saque dos depósitos bancários do Presidente às vésperas das 
medidas legais destinadas a bloqueá-los, editadas pelo próprio denunciado. O 
Presidente, assim, esquivou-se do malsinado "confisco" da conta corrente e da poupança. 
Efetivamente, sua secretária e gestora da conta bancária presidencial, Ana Acioly, em 13 
de março de 1990, dia anterior ao feriado bancário que precedeu o bloqueio de todos os 
ativos financeiros, retirou da conta para· ele movimentada NCz$ 2.428.000,00 
equivalentes a US$ 63,500.00, ou Cr$ 635.000.000,00 em valores atuais. Tentando 
justificar o episódio, diz a defesa: 

tiA ver:dade é que o saque destinava-se a atender. a pagamento de 
despesas e fOI efetuado através de cheque administrativo, por 
sugestão de um funcionário do banco, que informou ser esta unia 
prática corrente naquele momento de incerteza sobre o que ia 
acontecer, por recomendação de todos os especialistas do mercado 
financeiro. 
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Se precisava atender a pagamentos de des~ tão altas, não seria: ~ 
comprar um cheque administrativo, podendo emItir cheques comuns a favor . 

·:::::redores. Se as despesas datavam de antes de 15 de março, poderiam ser quitadas',.· 
::'11Z""AJ1(~3 nOVOf, nada justificando o açodamento. 

O mm grave vem no parágrafo que se segue: 

i'Exatamente porque foi surpreendida com o decreto de 
indispombilidade dos ativos é que a Sra. Ana Acioli se viu obrigada 
a buscar o auxilio de conhecidos, que obtiveram a troca do chegue 
por cruzeiros, com uma empresa de transportes. autorizadas a 
pagar as despesas em cruzados novos." 

Trata-se aí de autêntica confissão do ilícito. De fato, a Portaria nO 100, de 
de ;abril de 1990, do então Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, previu: 

IV Art. 1° Fica autorizada, no prazo de cinco dias úteis, a contar da 
data de publicação desta Portaria, a conversão em. cruzeiros dos ' 
,ralares objeto de cheques relativos a fretes realizados entre 1° e 16 . 
de março de 1990, em favor de transportadores de carga. desde gue 
fumado termo de responsabilidade perante a institui~o. 
financeira." 

transportadora de carga que se 6~~tou a "auxiliar" a na Ana Acioli 
",-,n.""",,,,,, loi a WADEL, do Sr. Wasner edo, futuro comprador da VASP, 
pouro depois começou a assediar a Petrobrás para obter um empréstimo 

aDS mteresses da estatal, inclusive com a intermediação do indefectível Paulo 

ação da secretária caracterizou-se, pois, como expediente fraudulento 
'.>5:1::'" concurso com terceiro, frustrar a eficácia da norma inscrita no artigo 5° da ' 

'·.JL."',,-,!-04 P:rmTÍSória nO 168, de 15 de março de 1990 que prevê: 

"Art. 5°. Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos . em 
cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2° do artigo 1°, 
obedecendo o limite de NCzS 50.000,00 (cinqüenta mil 'cruzados 
novos). 
§ 1° As quantias que excederem o limite fixado no "caput" deste. 
artigo serão convertidas, a partir de 16 de'setembro de 1991 em 12 ' 
(doze) parcelas mensais iguais e sucessivas." , 

Ademais, mesmo após ter prestado o compromisso, em sessão solene do 
,:']11g:resso NaciDnal, de manter, defender e cumÉ!!! a Constituição, observar' as leis e·' 
promover OI bem geral do povo brasileiro (art. 78 Cl'), continuou o Presidênte a guardar 
E>E;!l3 haveres financeiros em conta corrente mantida em nome de terceiro (Ana Acioli), 
'l.r]olandD assim não s6 a. legislação tnbutária, mas sobretudo as normas penais, . 
~.'epressDras da sDnegação fiscal (Lei nO 4.729, de 14 de julho de 1965 e Lei nO 8.137, de, 
27 de dezembro de 1990). 

Perguntado Oáudio Vieira por que razão não mantinha o Presidente seU$ 
f::.;el'l.ir::BDS financeiros em conta bancária em nome próprio afirmou: 
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Esta versão é confirmada pelo proprietário do veículo, José Máximo 

Machado de Oliveira, em depoimento prestádo na Polícia Federal: 

" ... quando da veiculação de notícias pela imprensa com base em 

depoimento do motorista Francisco Enberto Freire França, acerca 

da locação dos referidos veículos em uso pela secretária particular 

do Presidente da República, Ana Maria Acioli, o depoente sofreu 

orientação do Secretário da Presidência da República Cláudio 

Vieira para não mencionar que o pagamento da locação dos 

veículos mencionados era efetivado pela Brasil-Jet; que Gáudio 

Vieira queria que não fosse vinculado o nome da Brasil-Jet nessa 

locação do carro que estava à disposição de Ana Maria Acioli; que 

Cláudio Vieira ofereceu ao depoente e a _/1auro Valério apoio 

financeiro e jurídico para que essa versão fosse transmitida aos 

órgãos governamentais que atuavam na apuração do caso 

envolvendo o empresário Paulo César Farias; que Gáudio Vieira 

queria a todo custo que esta versão sobre a locação do veículo 

excluísse cOJIlpletamente a firma Brasil-Jet da contratação; que a 

locação do veículo ZZ-1212 à disposição de Ana Maria Acioli era 

efetivamente paga pela Brasil-Jet; que segundo informação de 

Mauro Valério a Brasil-let, através da Secretária Marta 

Vasconcelos, emitia cheque referente ao valor da locação do 

veículo já mencio~ado; que esses cheques entregues por Marta 
-, 

Vasconcelos da Brasil-let eram depositados em conta corrente de 

Mauro Valério ou da Locabrás; que nos dois últimos períodos em 

que o carro ZZ-1212 esteve à disposição de Maria Acioli b 

depoente efetuou o recebimento da locação pessoalmente na 

Brasil-Jet; que nessas duas oportunidades, em virtude de viagem de 

MauI:~' Valério, o depoente recebeu cheques de Marta Vasconcelos 

secretária da Brasil-Jet; que um desses cheques entregues por 

Marta Vasconcelos era do Banco Rural, Ag. Brasília, do correntista 

Carlos Alberto da Nóbrega" (fls. 489 do voI. 2, Inquér ,o nO 191/92). 

O sócio deste último, Mauro Valério dos Santos, abonou a narrativa nos 

seguintes termos: 
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"Que durante todo esse período de locação dos veículos Opala 

Comodoro, placa 1719 e Santana GLS placa ZZ-1212, os 

pagamentos mensais eram feitos pela Brasil-let, algumas vezes na 

pessoa do Sr. Jorge Bandeira e outras através da Secretária Marta; 

que portanto jamais recebeu qualquer pagamento das locações dos 

veículos dirigidos por Francisco Eriberto, de pessoas que não 

fossem Jorge Bandeira de Mello ou Marta Vasconcelos, não tendo 

recebido nenhum pagamento por parte de Ana Maria Acioli, de 

seu esposo Fernando Gomes de Mello ou por Francisco Eriberto e 

multo menos por Cláudio Vieira" (fls. 334 e seguintes do voI. 2 do 

Inquérito 191/92-SR-DF). 

Na CPI, confirmaram ambas as declarações. 

E não eram apenas os veículos a serem custeados por terceiros. Em seu 

depoimento perante a CPI, o motorista Eriberto França revelou que recolhia "talões de 

combustível" na empresa AI Táxi Aéreo, devidamente "assinados pelo Dr. Osvaldo 

Sales". De posse destes, dirigia-se ao Posto Polar, na 410 Sul, onde abastecia. Os 

frentistas Jo~é Antônio Fracasso, Gessy Pacheco da Cruz e Antônio Albino Sobrinho 

confirmaram tudo em declarações prestadas à autoridade policial (pág. 149 e segts.). 

Os favores prestados em termos de viaturas postas à disposição do 

denunciado não se limitavam à cidade de Brasília. Apurou a CPI, com base em 

documentação requisitada à Delegacia da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que a EPC 

de Paulo César Farias, durante um longo período, colocou à disposição dos filhos do 

Presidente afastado um veículo "Opala blindado". Os agentes Luiz Fernando Soares, 

Carlos Alberto· Costa e Antonio Oton Paulo Amaral indicaram, em depoimento 

prestado nos autos do inquérito policial nO 191/92 SR DF, que "desde meados de 1990" 

esteve o automóvel à disposição da família (pág. 467). Em resposta à notificação que lhe 

foi endereçada pelo Supremo Tnounal Federal, disse o denunciado, a respeito deste 

fato, que o Sr. Cláudio Vieira foi o responsável pela intermediação do pedido junto ao 

empresário alagoano. Mais uma vez, procura eximir-se de qualquer responsabilidade 

atnouindo a outrem a culpa pela solicitação de favores especiais. 

Ainda em razão dos trabalhos da CPI, resultou constatado e 

documentalmente provado que a empresa Brazil's Garden e seu proprietário losé 

Roberto Nehring César receberam, por obras realizadas na "Casa da Dinda", cerca de 

três milhões de dólares, pagos pela EPC, Brasil-Jet e diversos correntistas fictícios 
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vinculados a Paulo César Farias. O montante apurado reflete, apenas, os créditos 

realizados nos anos de 1990 e 1991. A denúncia por crime comum , recentemente 

formulada pelo Procurador Geral da República, aponta a cifra de US$ 4,730,515.24 

( quatro milhões, setecentos e trinta mil, quinhentos e quinze dólares norte-americanos e 

vinte e quatro centavos) como representativa dos 'pagamentos versados, para o mesmo 

fim, no período compreendido entre julho de 1990 a abril de 1992. 

O denunciado, após reconhecer que a empresa em questão de fato 

prestou-lhe serviços, pretende contestar a prova documental colhida com a seguinte 

argumentação: 

"Que todas as obras e respectivos pagamentos ocorreram no ano 

de 1989 e início de 1990, antes q.a posse do depoente, sem nenhum 

vínculo, portanto, com as atividades marginais irrogadas ao Sr. 
Paulo César", 

Mas admite que: 

'''Em verdade, já depois da posse, novos melhoramentos foram 

realizados e pagos". 

Tendo em vista a natureza da resposta, seria de esperar que o denunciado 

juntasse à defesa c6pia das notas fiscais emitidas, comprovando, assim, a veracidade do 

alegado. Surpreendentemente, entretanto, pretende lastrear sua defesa com a mera 

refutação de todos os números citados, e dizendo: 

"Diante de números tão desconcertados e consciente de que o valor 

das reformas jamais poderia ter-se elevado àquelas cifras, o 

Depoente mandou providenciar exames periciais, para esclarecer o 

real montante gasto. 

Assim, consoante demonstram as peças técnicas que ilustram a 

presente defesa, elaboradas por conceituados peritos, verifica-se 

que o imóvel com todas as suas melhorias, foi avaliado entre um 

milhão e cem mil dólares e um milhão e quatrocentos mil dólares", 

o "desconcerto" dos números a que se refere decorre,' tão-somente, da 

diversidade de períodos tomados, respectivamente,pela CPI e pela Polícia Federal para 
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apuração dos montantes globais, versados à Brazil's Garden, de José Roberto Nehring 

César. 
Para concluir aduz: 

"Se os levantamentos efetuados pela CPI e pelos peritos oficiais 

chegaram a um volume de depósitos, nas contas da Brazil's Garden 

e de José Roberto Nehring, superiores a um milhão e cem mil 

dólares, máximo pago pelas obras da "Casa da Dinda", essa 

diferença diz respeito a outros negócios que devem existir entre o 

Sr. Paulo César e aquela empresa". 

Ora, considerações de tal ordem são absolutamente impertinentes ao 

objeto da demanda. Não se trata aqui de saber quanto vale, no mercado imobiliário 

atual, a "Casa da Dinda", mas sim de aferir quanto foi efetivamente pago à empresa 

construtora e qual foi o responsável pelas transferências de numerário. 

Segundo José Robe:to Nehring César, os únicos negócios havidos entre 

ele e Paulo César Farias ocorreram no final de 1989: 

" no período de novembro e . dezeIl1bro .de 1989 .foi t~lInhém· 
executado pela Brazil's Garden serviços na residênCia do Sr. Paulo· 

César Farias situada na SMLN 09, conjunto 2, casa 04/ Brasília, 

com pequenas reformas do imóvel na sua área externa e int~rna no 

valor aproximado de CR$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 

mil cruzeiros) e ainda pequenos serviços de reforma no antigo 

Comitê Central do então Candidato Fernando Collor; no montante 

aproximado de Cr$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros) , isto 

em dezembro de 1989; que estas duas últimas foram as únicas 

obras feitas exclusivamente para Paulo César Farias, e portanto, 

sem qualquer relação com as obras da IICasa da Dinda" (termo de 

depoimento prestado na Polícia Federal em 02/09/92). 

Sobre o responsável pelos pagamentos das obras da "Casa da Dinda", 

afirmou o empreiteiro: 

" ... os pagamentos das diversas obras realizadas na "Casa da Dinda" 

foram feitos por Paulo César Farias ... " 
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Em síntese, não produziu a defesa qualquer prova capaz de elidir a 

evidência documental constante dos autos da CPI. Por outro lado, importâncias que, 

eventualmente, tenham sido recebidas pela Brazil's Garden em razão de serviços 

prestados à Brasil-let ou P. C. Farias, simplesmente não foram computadas no total 

apurado, porquanto relativas a épocas não incluídas nos cálculos levados a termo. 

Das provas materiais coligidas pela CPI resultou amplamente evidenciado 

que tanto as contas de Ana Acioli, de titularidade efetiva do Presidente afastado, como 

aquelas outras pertencentes a familiares seus e subordinados hierárquicos já 

mencionados, bem assim as da Construtora Brazih Garden e do respectivo titular losé 

Roberto Nehring César, tiveram quatro fontes a alimentá-las ao longo do mandato 

executivo: o SI. Paulo César Farias, a EPC, a Brasil-let e, fina1mente, uma plêiade de . 

personagens fictícios. 

À toda evidência, seria de se esperar que o denunciado tivesse uma 

explicaç~o pelo menos plausível para o ingresso dos milhões de cruzeiros que lhe foram 

assim transferidos. No particular do Sr. P. C. Farias e das empresas a ele vinculadas, 

julgou suficiente afirmar que os créditos recebidos. eram oriundos de "sobras de 

campanha eleitoral", em montante que não soube ou não quis especificar. Evitou, por 

igual, justificar como foram parar nas mãos do empresário alago ano tão vultosos 

recursos, já que ele não ocupou qualquer função legalmente reconhecida no curso da 

campanha. 

Indagado a respeito da sua participação no pleito de 1989, disse o SI. 

Paulo César Farias à CPI: 

"Fui o coordenador financeiro da campanha, sim. ........ O SI. 

Cláudio Vieira era o tesoureiro oficiál do PRN, do Partido. E foi o 

Partido quem apresentou as contas ao TSE. Fiz a coordenação 

financeira global da campanha." (fi. 25) 

Sobre a eventual existência de uma dupla contabilidade asseverou: 

"As contas da campanha são aquelas que estão anexadas ao 

balanço em poder do Tnbunal Superior Eleitora!." (fi. 25) 
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Ao responder a pergunta formulada pelo Senador Mauricio Corrêa, 

descartou completamente a hipótese de haver-se locupletado com os recursos doados, 

aduzindo: 
"Parece-me que é do folclore nacional que tesoureiro de campanha 

recebe a pecha de que ficou com dinheiro de campanha." (fI. 37) 

Sobre o volume de recursos arrecadados para custear as despesas 

eleitorais foi enfático: 

" ..... os recursos que passaram pela minha mão são aqueles que 

estão declarados no Tnbunal Superior Eleitoral." (fi. 92) 

............................................................................................................. 

" ..... os fundos dos quais tomei conhecimento e que passaram pela 

minha mão são os que foram demonstrados ao tesoureiro oficial da 

campanha. Os outros não passaram pela minha mão." (fi. 73) 

Finalmente, merece registro a indagação do Deputado Marcelo Barbieri: 

"Sr. Paulo César, qual foi o saldo de campanha da qual o Sr. foi 

tesoureiro? 

o Sr. Paulo César Farias - O saldo da campanha é o que foi 

apresentado oficialmente. ao Tribunal Superior Eleitoral." (fi. 45) 

Depondo da 3a Vara da Justiça Federal de Alagoas, em 29/U4/91, no 

processo crime movido por Cláudio Vieira contra Octávio Frias Filho, na qualidade de 

testemunhe: do primeiro, disse: 

li ••••. que não sabe quais os custos da campanha presidencial do 

então candidato Fernando Collor de Mello porque não teve acesso 

a esses dados; que chegou a pedir ajuda a amigos para a campanha 

do então candidato, mas tais ajudas foram prestadas diretamente 

ao partido .... que não recebeu nenhum dinheiro objeto de doação 

para ser empregado na campanha do então candidato Fernando 

Collor de Mello ... que a colaboração solicitada pelo depoente 

destinava-se ao· partido e não em favor do candidato diretamente 

nem mesmo ao querelante ... " 
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Por sua vez, o tesoureiro oficial da campanha, Cláudio Vieira, 

peremptoriamente afirmou perante a ÇPI, na assentada do dia 10 de junho do corrente 

ano: 

esclareceu: 

"Sr. Relator (Amir Lando) - O Sr. foi o tesoureiro oficial da 

campanha? 

Sr. Cláudio Vieira - A lei exige, como todos nós sabemos, um 

tesoureiro. O tesoureiro oficial era eu. Prestei contas à Justiça 

Eleitoral. 

Sr. Relator (Amir Lando) - O Sr. Paulo César Farias foi o que? 

Tesoureiro, coordenador financeiro? 

Sr. Cláudio Vieira - Durante a campanha, ele conseguia o apoio de 

outras pessoas e trazia para a campanha. Se era tesoureiro, não sei. 

Sr. Relator (Amir Lando) - Essa tarefa era ligada ao Senhor? Era 

paralela? Que tipo de relacionamento se estabeleceu? 

Sr. Cláudio Vieira - Eu administrava o comitê, administrava os 

recursos do PRN. 

Sr. Relator (Amir Lando) - Os recursos lhe eram repassados pelo 

P.c.? 

Sr. Cláudio Vieira - Para o PRN, para mim nã,o." (fi. 13) 

Especificamente quanto à existência de verbas não contabilizadas, 

" .... desconheço. Eu me atenho àquela verdade que considero a 

verdade jurídica. E foi com ela que tratei. Os recursos eu recebia 

do PRN, e apliquei-os todos." (fi. 42) 

Finalmente, sobre a existência de transações financeiras ou mesmo do 

relacionamento pessoal com P.c. Farias, declinou: 
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"Sr. Pedro Simon - Qual o relacionamento de V.Sa. com o Sr. P.c. 

Farias no encaminhamento da campanha? 

Sr. Cláudio Vieira - Pouco vi o Sr. Paulo César Farias durante a 

campanha. 

Sr. Pedro Simon - Pouco viu? 

Sr. Cláudio Vieira - Pouco vi: Inclusive, outro dia foi publicado no 

jornal que eu era um dos mais discretos assessores da campanha. 

Eu vivia na minha sala, trabalhando. O que eu tinha de trabalho 

burocrático para fazer me tomava o dia inteiro. Eu raramente via o 

Sr. Paulo César" (fls. 56). 

E mais adiante: 

"Sr. Aloisio Mercadante - O Sr. não teve, portanto, nenhuma 

relação com o Sr. Paulo César Farias? 

O Senhor 'alguma vez transferiu recursos financeiros do Sr. Paulo 

César Farias na campanha? 

Sr. Gáudio Vieira - Não, 'não tinha porque transferir recursos do 

Sr. Paulo César Fariasu (fls. 113). 

E perante esta Comissão declarou: 

"O mecanismo é que o' Sr~-Paulo César Farias passava ao Partido os 

recursos que tinham sido 'estabelecidos no projeto da campanha. E 

estes recursos, inclusive, eram para a propaganda do Partido, para 

as viagens do candidato; para a manutenção do candidato, para a 

manutenção- das pessoas . 

... Na época, o que se me aparecia eram as contnbuiç5es que 

tinham sido dadas para o Partido; que' entravam oficialmente pará 

a campanha." (fls. 119.9, avulso,no lO) 
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Quanto ao saldo da campanha disse: 

"O que sei, na verdade, é aquilo que foi declarado à Justiça 

Eleitoral, o que está no relatório do PRN" (fls. 1211, avulso nO 10). 

Diante de tais fatos, não se compreende 'como tenha o SI. Gáudio Vieira 

firmado declaração, juntada aos presentes autos, afirmando: 

"Em maio de 1989, deflagrada a campanha presidencial, 

surpreendentemente o já candidato Fernando Collor passou a 

gozar de boa posição nas pesquisas eleitorais, destacando-se 

mesmo dos demais concorrentes. Obviamente, contribuições 

financeiras começaram a fluir, tendo o mencionado Paulo César 

Farias atuado com sucesso na captação de tais recursos. 

A partir de então, isto é, maio de 1989, concentradas em minha 

pessoa a administração da campanha e as providências relativas à 

manutenção do candidato, bem como de sua família e de sua 

residência passei a solicitar ora ao Sr. Paulo César Cavalcante 

Farias, ora ao Sr. Najun!,urner, os recursos para tanto: deste, os 

recursos aplicados em ouro, .como já descrito; daquele, utilizando 

os fundos da campanha. Do SI. Paulo César Cavalcante Farias. 

solicitava~1he P?r telefone ... ou pessoalmente, pois à época, 

mantínhamos contato constante". 

E logo adiante remata: 

, "A sistemática acima. descrita, iniciadà em maio de '1989, perdurou 

. , ,mesmo depois da.'. 'campanha vitoriosa, na, oportunidade da 

preparação do governo;.e·ainda após a posse.do 'Presidente Collor, 

durante. os anos· de 1990, 1991.e.I992."", 

Ora, as afirmações contidas na carta endereçada aos patronos do 

Presidente afastado contradizem tudo' .0'. que .. foi. dito, sob .compromisso legal, pelas 

próprias pessoas envolvidas, consoantes~' vê das· transcrições reproduzidas. Ademais, 

em depoimento prestado na Polícia Federal, esclareceu o Sr~' Najun Tu~er.: 
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"Que posteriormente, no mês de abril de 89, Cláudio Vieira voltou 

a telefonar para o escritório da Minérios Naoun. dizendo que 

dispunha de recursos em cruzados novos, no equivalente em ouro 

entre 280 a 300 quilos que cerca de uma hora depois chegou ao 

local o seu compatriota de sobrenome Bonifacino ... para fazer a 

entrega do dinheiro acertado com Cláudio Vieira, afirmando que 

estava com as malas no carro para efetuar entrega ao interrogado ... 

que os resgates por Cláudio Vieira passaram a ser feitos cerca de 

10 a 12 meses após o início do negócio ... (fls. 522, 2CVol inquérito 

n0191/92) 

Ainda com relê ção às propaladas s-obras de campanha, traz à baila o 

denunciado fato novo altamente comprometedor com as suas alegações finais. É que diz 

terem sido tão vultosos os recursos arrecadados no curso da· campanha que 

"independentemente da Operação Uruguai ... seriam mais do que suficientes para 

justificar os aludidos depósitos, e a irregularidade que tal uso pudesse traduzir, não 

justificaria a decretação do impeachment presidencial, salvo se ingressarmos no terreno 

da hipocrisia, três vezes mencionadas no relatório da CP!." 

Duas ordens de consideração cabem a respeito. Em primeiro lugar, o 

relatório da CPI aludiu à necessidade de reformulação da legislação eleitoral de sorte, 

inclusive, a ampliar a base normativa do universo de contnbuintes. Em momento algum 

entregou-se à apologia do crime ou taxou de hipócritas aqueles que se insurgem contra a 

prática indecorosa, ilegal de locupletamentoàs custas ou sob pretexto de fazer 

campanha eleitoral. Em segundo, se efetivamente foram versados recursos para a 

campanha em montante superior ao declarado ou registrado - independentemente das 

sanções penais a que estão sujeitas as pessoas envolvidas - tais haveres, embora 

ilicitamente havidos à luz do ordenamento vigente, pertenceriam ao partido e não ao 

tesoureiro "oficioso" da campanha. Vindo este a apropriar-se do que não lhe pertence, 

incide em sanção penal, assim como também incurso nas malhas da legislação criminal 

está o terceiro que, sabedor da origem ilícita dos recursos, passa a incorporá-los ao seu 

patrimônio privado. Restaria, em face da versão apresentada, uma terceira hipótese: ter 

o tesoureiro oficioso da campanha, com a aquiescência do de!lunciado, passado a 

solicitar fundos sob a alegação da necessidade de provar os gastos da campanha mas, na 

realidade, destinados a enriquecimento próprio. 
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Seja qual for a verdade, é indigna de crédito a versão do denunciadID por 

sust~ntar-se em elementos probantes inidôneos, além de não ter carreado para os antas 
sequer um singelo indício capaz de indicar a efetiva existência dos ditos "sald(])s de 

campanha". Aliás, neste particular, é bom que seja registrada a infonnação prestada 

pelo Tribuna] Superior Eleitoral, segundo a qual foi de apenas Cr$ 42.382,93 

( correspondentes a US$ 3,262.48) o saldo apresentado nas contas da coligação 
I 

partidária liderada pelo PRN ao término de pleito eleitoral. Tampouco consta das 

declarações de renda de denunciado qualquer lançamento rotulado como "doaçao" ou 

"transferência" de "recursos partidários" ou sequer de crédito a este título haVido e 

depositado em mãos de terceiros. 

Por tudo que dos autos consta e possa legitimamente ser admitido, como 

prova, é de ser rejeitada a alegação de haver o Sr. Fernando Collor de Mello, quando no 

exercício da Presidência, recebido recursos a título de sobra do que foi arrecad~do no 

curso da campanha de 1989. 

No que diz respeito aos correntistas fictícios, segue a defesa na rota: eleita 

de transferir para terceiros toda e qualquer responsabilidade, sem contudo ptoduzir 

elemento de convicção hábil: 

"Quanto à responsabilidade pela criação dos correntistas 

"fantasmas", estabeleceu-se entre o Sr. Paulo César e o Sr. Najun 

Turner uma sucessão de afirmativas e negação, cabendo às 

autoridades policiais e ao Ministério Público, com auxíJio dos 

agentes do Banco Central, identificar qual dos dois - ou se ~mbos -

é o verdadeiro manipulador de contas bancárias abertas e$ nome 

de pessoas fictícias". 

É verdade que o SI. Najun Turner subscreveu escritura pública, em 

tabelionato de São Paulo, assumindo a autoria de diversos correntistas fictícios~ Não é 

menos verdade, entretanto, que logo após, dando-se conta da gravidade do seu lato, em 

depoimento à PoHcia Federal e perante este órgão, tenha negado ~alquer 

responsabilidade pela autoria intelectual do documento, aduzindotê-lo subscrito, a 

pedido do SI. Cláudio Vieira e de seus advogados, que estariam necessitando de uma 

prova cábal quanto às transferências de recursos supostamente havidas. No particular 

dos "fantasmas", foi enfático em negar qualquer vínculo com a respectiva criação. 
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Na tentativa de vincular os depósitos feitos por "correntistas" fantasmas ao 

resgate de aplicações em ouro, supostamente realizada junto a Najun Turner, invoca a 

defesa a seguinte declaração deste último: 

"Eu me utilizei de muitos depósitos que. eles fizeram para mim 

nesse tipo de ope.ração e também me utilizei de Jorge Luís 

Conceição e de algumas outras pessoas." 

A palavra "eles", no . contexto da inquirição, reporta-se à secretária Rose 

da EPC e ao próprio Paulo César Farias. 

Conclui então a defesa: 

"Esta informação deixa tudo muito claro. Ao atender os pedidos de 

resgate do ouro formulados pelo Dr. Oáudio Vieira, o Sr. Najun 

Turner utilizava os cheques que recebia de Rose, secretária de 

Paulo César Farias, ou solicitava a ela e a outras pessoas que 

efetuassem,por ordem dele, os depósitos nas contas que indicasse." 

Ora, o que disse a testemunha é ter-se utilizado "de muitos depósitos que eles fizeram 

para mim", ou seja, de créditos pOr ele recebidos da EPC. Se o Sr. Najun recebeu ou não 

cheques fantasmàs das empresas de P.c. Farias é matéria estranha aos limites desta lide. 

O fato é que não há registro, nas contas da Da Ana Acioli, de um só depósito feito por 

Najun Turner. Se, por outro lado, ele recorreu a "Jorge Luís Conceição" e outras pessoas 

para concretizar as operações, entre elas não se incluiriam os "fantasmas" com quem o 

Sr. Najun certamente não se comunicava. 

Os laudos grafológicos mandados elaborar pela CPI e pela Polícia Federal 

são conclusivos na identificação da paternidade destes misteriosos correntistas. Apurou

se, de forma segura e tecnicamente confiável, que não somente a abertura das contas 

mas também a respectiva movimentação era procedida por empregados ou sócios do SI. 

Paulo César Cavalcante Farias, assim discriminados: 

Jorge Waldério Tenório Bandeira, cotista e gerente da Brasil-Jet 

assinava por José Carlos Bonfim, Flávio Maurício Ramos e Francisco 

Ramalho Lins; 
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- Rosinete Carvalho Melanias, secretária da EPC, assinava por Manoel 

Dantas Araújo, Rosalinda Cristina de Menezes, Regina Silva Bonfim e 

Rosimar Francisca de Almeida; 

- Giovani Carlos Fernandes de Mel<?, empregado na sede das empresas 

em Alagoas, assinava por Flávio Maurício Ramos e Carlos Alberto da 

Nóbrega; 

- Marta Vasconcelos Soares, secretária da Brasil-Jet, assinava por Regina 

Silva Bonfim, José Carlos Bonfim e Flávio Maurício Ramos; 

- Severino Nunes de Oliveira, vinculado à Verax, assinava por Honório 

Xavier da Silva e Jurandir Castro Me:nezes. 

Não fossem as perícias suficientes para identificar a autoria e fiXar a 

responsabilidade, de forma cabal, na pessoa do Sr. Paulo César Cavalcante Farias 

relativamente à movimentação bancária dos personagens fictícios, há nos autos do 

inquérito policial correspondência subscrita pelo próprio empresário do seguinte teor: 

"Brasília, 29 de agosto de 1990 

Ao Banco Rural S/A' 

Nesta 

Prezados Senhores 

Transferência de numerário. Pedimos de V.S~. a fineza de 

. transferir a quantia d~ crfj-o.ooo.oôo,Oo (tiiTIta: milhões de 

.. cruzeiros) de nossa.'cortta1J.° ó6~:fi08-9,-nêssa agêrtcia, para 'a conta 

rio 01.6101-2 do Sr. José Càriós Bonfim. 

Atenciosamente, 

Ass. Paulo César Cavalcante. Farias ~ " --
; . ..l • 

EPC - Empresa de Parts. e Consto Ltda.'~" _, .• 
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(pág. 505, vaI. 2, Inquérito 191/92) 

Segue-se, na página seguinte, cópia do "aviso de lançamento" 188.975 

dando conta da concretização da transferência. 

Foram precisamente estes "fantasmas" os responsáveis pelas centenas de 

créditos levados à conta da Sra. Ana Acioli, familiares, dependentes e empregados do 

Presidente afastado ao longo de mais de dois anos de exerCÍcio da suprema magistratura 

do país. Com o cheque n°. 443.414 de.05/04/91, assinado por Marta Vasconcelos, sob o 

"pseudônimo" de José Carlos Bonfim, adquiriu-se o cheque administrativo nO 2.800, do 

Banco Rural, no montante de Cr$ 2.580.967,02, para pagamento de um veículo FIAT 

modelo ELBA, registrado em nome de Fernando Affonso Conor de Mello. É ainda 
outro "fantasma", denominado Manoel Dantas de Araújo, que, com o cheque 002.813, 

de 28/11/91, da conta nO 01.185-7, mantida na Agência Brigadeiro Faria Lima do Banco 

Rural, pagou a importância de Cr$ 24.000.000,00 relativa a tratamento dentãrio feito 

pelo Dr. Olympio Faissol para Da Rosane Conor de Mello. Sucedem-se desta forma, 

inúmeros exemplos de como eram pagos por Paulo César Farias os bens adquiridos e os 

serviços prestados ao Presidente da República e familiares. De tudo diz ele não ter 
conhecimento, reportando-se, sempre, à imaginária "sobra de campanha" e ao nebuloso 

empréstimo uruguaio para explicar a origem dos recursos. 

Há, ainda, as obras confessadamente custeadas pelo empresário alago ano 

no apartamento 1.102 do Édifício Michelângelo, localizado na rua Aristeu de Andrade 
nO 40, na cidade de Maceió.Assim procura justificar as despesas da reforma custeada 
pela EPC: 

"Era o Defendente promitente comprador de dois apartamentos no 
mencionado edifício: nO 1.102 e o nO 1.202, sendo este último 

duplex. 

Necessitando desfazer-se do apto 1.202, incumbiu o Sr. Paulo César 

Farias de intermediar a venda, tendo fixado o Defendente o valor 

que pretendia receber. 

'Durante as tratativas para a alienação, realizadas em 1983, o 

Defendente constatou que o preço por ele estipulado de início 

ficara sensivelmente defàsado, frente à cotação do. imóvel no 

mercado imobiliário. 
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Diante disto, combinou com o Sr. Paulo César que, 

independentemente do. valor efetivo que viesse a ser pago pelo 

comprador, o Defendente receberia apenas aquele que antes 

fixara. Mas em contrapartida, o SI. Paulo César assumiria a 

responsabilidade pelo custeio das reformas que viessem a ser feitas 

no apartamento remanescente - nO 1.102 -, que necessitava 

adaptaçõeS, em face do desmembramento que se operava." 

Cumpre, em primeiro lugar, consignar o inusitado da versão. Teria o 

denunciado promovido a alienação do Gonjunto "duplex" e, em razão disto, fez-se 

necessário realizar "adaptações" no apartamento remanescente que, por definição, era 

uma unidade isolada e autônoma em relação à outra. Ora, compreeensível seria a 

indispensabilidade da obra somente se tivesse havido o desmembramento do 

apartamento duplex e não em qualquer outra hipótese. De qualquer sorte, admitamos 

em favor do acusado o benefício da dúvida e partamos da premissa de que, na realidade, 

se tratava de um triplex, cuja alienação parcial, aí sim, estaria a pressupor o prévio 

isolamento da parte referente à cobertura, transformando-a em duplex. Neste caso, 

entretanto, era necessário proceder, de imediato, à reforma, isto é, já em 1983, e não no 

segundo semestre de 1990 cOmo estão a demonstrar as cópias das faturas anexas aos 

autos da CPI e do inquérito policial. A ser verídica a declaração de bens apresentada à 

Justiça Eleitoral, a alienação se deu em 1985, portanto, no máximo nesta data deveriam 

ter sido realizadas as obras. 

Resta, ainâa, o insólito de um corretor, de imóveis tomar a si a 

responsabilidade pela diferença a menor recebida pelo cliente no ato da venda, por 

entender este ter ficado o preço aquém do valor de mercadq. Por derradeiro, e ainda 

que esta fantástica estória pudesse ser levada a sério, considere-se a insustentabilidade 

da hipótese de o alienante ter ficado sete anos à espera da realização de uma benfeitoria 

que lhe era devida, e desde logo indispensável pelas apontadas razões. 

Decididamente, todo o procedimento investigatório que se iniciou com a 

CPI e culmina com o presente processo, onde restou assegurado o mais amplo 

contraditório, não configura o caso de "conspiração de interesses políticos", como quer o 

denunciado. Se conspiração há, foi ela urdida contra a credulidade pública,. que se quer 

iludir com fantasiosas interpretações sobre fatos e circunstâncias inexplicáveis à luz da 

moral e do direito. 
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Analisa-se, agora, o tão propalâdo empréstimo uruguaio, suposta principal 

fonte de recursos a justificar os gastos ,presidenciais. Segundo o SI. Cláudio Vieira - única 

pessoa a dispor de algumas informações concretas sobre esta nebulosa negociação -, 

quando se cogitou do .lançamento da candidatura do então Governador do Estado de 

Alagoas à Presidência da República, concluiu-se da necessidade de dispor de recursos da 

ordem de USS 5,000,000.00 para cobrir os gastos iniciais. Esclareceu, outrossim, terem 

ocorrido várias reuniões, no final do ano de 1988, entre ele próprio, o denunciado e os 

Srs. Paulo Octávio e Luiz Estevão, tendo então sido acordado que a melhor maneira de 

obter os fundos desejados seria recorrer a um empréstimo externo, já que as taxas de 

juros no Brasil eram muito altas. Ficou também ajustado que o Sr. Cláudio Vieira 

figuraria como tomador, de sorte a evitar que a transação viesse a ser "aproveitada de 

forma pouco ortodoxa" no curso da campanha. O singular nesta parte da história é que 

nem o SI. Paulo Octávio nem o SI. Luiz Estevão estiveram presentes em Maceió 

naquele período, segundo declararam a esta Comissão. 

Seja como for, teriam sido encetadas negociações, ninguém sabendo ao 

certo por quem, que redundaram na elaboração de um contrato de abertura de crédito 

com a "Sociedad de Inversiones Alfa Trading" de Montevidéu. Num dado dia, em janeiro 

de 1989, aindá segundo Cláudio Vieira,apareceu em Maceió - no Palácio do Governo -

pessoa de identidade ignorada portando o instrumento contratual consubstanciador do 

pacto de mútuo. Indagado nesta Comissão sobre se teria sido exigência sua "que o 

instrumento viesse com a firma do Sr. Ricardo Forcella devidamente autenticada" disse 

que não, aduzindo ser isto "uma' proVidência do próprio credor ... (que) .,. assinou e 

imediatamente fez o reconhecimento da firma.1! Mais curioso ainda é este forasteiro, 

credor de tão vultosa D:nportância, não ter exigido a mesma providência por parte do 

devedor - Oáudi'ü Vieira - que afina.l assinou um' instrumento na sua ausência, e não a 

autenticou. 

Prosseguindo, admitéqrte embora' não tendo domínio da língua inglesa, 

idioma eleito para redigir as cláusulas do texto, não hesitou em assiná-lo tendo em vista 

as explicações. dadas pelo' então Go.Jernad~r Fernarido Collor, quanto ao respectivo 

conteúdo. Feito 'isto, devci~veu o lnstrumento;não se tendo ocupado em identificar o 
portador. ' ':;-, ' , , ..... 

" ":.. •• w :..:. -'," 

Foi também um estranho, cujo paradeiro é desconhecido, que teria 

chegado ao Palácio dos Martírios~, em".Maceió,.em. abril de 1989, portando uma nota 

promissória, de conteúdo diverso daquele constante do anexo ao contrato firmado com a 
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Alfa Trading~ no valor de US$ 5,000,000.00. A cambial foi prontamente assinada por 

Cláudio Vieira, na qualidade de devedor, também não se tendo ele dado conta da 

divergênCia entre o título então apresentado e o . conteúdo do contrato. Também a 

subscreveu, no próprio Palácio do Governo, na qualidade· de avalista, o Sr. Fernando 

Collor de Mello. Ato contínuo, dirigiu-se o devedor a Brasília, em companhia do citado 
desconhecido, e, após colher os avais de Paulo Octávio e Luiz Estevão, fez entrega da 

nota promissória ao anônimo acompanhante, presumivelmente para que chegasse às 
mãos de Ricardo Forcella. Teria ainda o misterioso portador de papéis tão valiosos sido 

também o veículo da entrega ao Sr. Najun Turner de um contrato de compra e venda de 

318 kg de ouro, a serem adquiridos com os NCz$ 8.129.250,00 provenientes do mútuo 

uruguaio, bem assim de. uma autorização para que dita importância fosse repassada ao 

citado negociante de metais preciosos. 

Concluída esta triangulação negociaI - Montevidéu / Maceió / Brasília - eis 

que surge no escritório de Najun Turner, em São Paulo, um velho conhecido seu do 

Uruguai, denominado Emílio Bonifacino, portando duas malas cheias de moeda 
nacional e cerca de vinte a quarenta cheques totalizando os NCz$ 8.129.250,00, 

supostamente arrecadados para custear a futura campanha eleitoral e que seriam 

investidos em ouro junto a este operador "informal" do mercado financeiro. 

Todo esse relato, eivado de manifesta inverossimilhança, tem por 

fundamento apenas os depoimentos dos envolvidos, especialmente o do Sr. Gáudio 

Vieira e o do SI. Najun Turner. 

Diversas e judiciosas restrições foram feitas no Relatório da CPI quanto 

aos aspectos formais e legais da suposta operação. Na medida do possível, procurou a 

defesa refutá-las, deduzindo razões a seu juízo pertinentes. 

o que está em causa, entretanto, é sobre~do a própria existência fática da 

operação. Consoante pacífica jurisprudência· pretoriana, a materialidade do crédito 

decorrente de contrato de mútuo, da espécie que foi firmado, pressupõe a prova 
inconteste da transferência dos recursos por parte docredór ao mutuário: 

" 

''Execução. Contrato de Abertura de crédito e nota promissória. 

Liquidez. Carência decretada. 
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Não basta, para evidenciar o montante do débito executado, a 

expedição tardia de extratos unilaterais de conta corrente, que, 
ademais, nada esclarecem a respeito da dívida. 

Recurso Especial não provido." 

(Rec. Esp. 5194 - DJU 01-07-91, pág. 9199-STJ) 

"Abertura de crédito com garantia hipotecária. Não contraria o art. 

585, In, do CPC, o entendimento de que nos casos de abertura de 

crédito com desembolsos condicionados, a inicial da ação de 

execução deve ser acompanhada do adequado demonstrativo 

contábil." 

(Rec. Esp. 6949 - DJU 01-04-91, pág. 3425-STJ) 

Gáudio Vieira, quando indagado sobre a existência de alguma prova 

material das transferências feitas por Najun Turner e relativas aos resgates do "ouro 

adquirido", disse que, "por não ser contador", tinha apenas anotações pessoais. Recusou

se, entretanto~ a entregá-las. 

Quanto a Najun Turner, justificou ele não ter qualquer registro das 

operações por ser um "operador do mercado informal de cruzeiros", inexistindo em seus 

negócios escrituração contábil. Os .comprovantes de depósitos bancários diz tê-los 

inutilizado. 

Ora, no caso sob exame, não há prova fidedigna nem da entrega do 

numerário por parte da Alfa Trading de Ricardo Forcella a quem quer que seja nem 

muito menos existe qualquer elemento probatório convincente de ter o mercador de 

ouro Najun Turner creditado importâncias em dinheiro, seja para Gáudio Vieira seja 

para os familiares ou subordinados do Presidente afastado. Analisemos as duas 

hipóteses à luz da documentação trazida à colação. 

Consoante a versão de Gáudio Vieira, teria ele entregue a emissário, cujo 

nome e paradeiro desconhece, três documentos com vistas a concluir e efetivar a 

operação: 1) a nota promissória assinada por ele e pelos avalistas em favor da Alfa 

Trading;2) o contrato de compra e venda de ouro que diz haver conêluído com Najun 

Turner; 3) finalmente, uma carta autorizando Ricardo Forcella da Alfa Trading a 
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. entregar o numerário correspondente ao empréstimo ao negociante de metais preciosos 

Najun Turner. Entre os dias 25 e 26 de abril de 1989 ter-se-ia completado este ciclo de 

transações. 

Para comprovar . o alegado, juntou aos autos da CP}, entre Qutros 

documentos, os "boletos" de câmbio, emitidos por Emílio Bonifacino e ,representativos 
da troca de US$ 3,750,000.00 por NCz$ 8.129.250,00, estes recebidos em. espécie na 

praça de Montevidéu. Apresentou, também, declaração subscrita pelo citado corretor de 

câmbio uruguaio do seguinte teor: 

'EI que suscribe, Emilio Bonifacino, Corredor de Cambios 

autorizado por el Banco Central del Uruguai, declara que en fecha 

25 abril de 1989 efectuó, por cuenta y orden de ~a Trading S.A 

conforme a instrucionesdel Sr. Ricardo Forcella, operaciones de 
- ~ 

venda de dólares contra Cruzados Novos, según se desprende de 

boletas de cambio N°s 12402, 12406 Y 12409, habiendo hecho 
entrega de los efectivos resultantes de, tales operaciones al Sr. 

Cláudio Francisco Vieira o a terceros por él indicados .... " 

Não soube Cláudio Vieira explicar a esta Comissão como vieram p.ara o 

Brasil os cruzados novos cambiados no ,Uruguai, aduzindo caber à instituição mutuante 

escolher a via bancária ou portador, segundo melhor lhe aprouvesse. 

Já Najun Turner, a quem supostamente teria sido repassado o dinheiro 

oriundo do Uruguai, declarou: 

"Naquele momento, quem me trouxe, o dinheiro - eu me lembro -

estava num carro. Perguntei para a pessoa se o carro era placa do 

Uruguai, para não chamar a, atenção, do escritório onde eu 

trabalho. Ele falou: não, 'é placa do Brasil. Em duas malas tinha 

aproximadamente essa quantia equivalente a 140 quilos (de ouro) ... 

em moeda corrente nacional... e aproximadamente 140 Kg (de 

ouro) em 25 a 40 cheques de diversos bancos do Brasil, tanto da 
praça de São Paulo como de praças do sul do País, a maioria.1I 

Tudo, portanto, impreciso e repleto de contradições. Num primeiro 

momento a Alfa Trading contrata Bonifacino para cambiar US$ 3,750,000.00 em 
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cruzeiros, na praça de Montevidéu, recebendo este, em espécie, o montante de NCz$ 

8.129.250,00; Oáudio Vieira, o principal interessado, diz ignorar como vieram os 
recursos; BoIrifacino assegura tê-los entregue "al Sr. Gáudio Francisco Vieira o a 

terceros por el indicados"; e Najun Turner afirma ter recebido de Bonifacino a metade 

em espécie e a outra metade em cheques. Infere~se que no curto lapso de 24 horas, por 

alguma misteriosa razão e insondável processo, parte dos cruzados novos adquiridos em 

Montevidéu se transformaram em cheques de diversas praças do Brasil, vindo o restante 
acondicionado em "duas malas" transportadas num carro de "placa" brasileira. Mas se 

isto fosse verdade, como então explicar o contrato firmado entre Gáudio Vieira e Najun 

Tumer, cuja cláusula segunda consigna: 

"Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o 

vendedor vende o ouro ao comprador pela quantia de ~ 

8.129.250,00 (oito milhões cento e vinte e nove mil e duzentos e 

cinquenta cruzados novos), integralmente paga neste ato em 

moeda corrente nacional, pelo que o vendedor dá ao comprador a 

mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação." 

Mas o· manancial de incongruências não cessa por aí. Prevê a cláusula 

primeira do "contrato"Najun Turner / Gáudio Vieira: 

"O vendedor é proprietário de 318 kg de ouro aluvionar, em barras, 

de teor 999/1000 (doravante denominado ouro). 

Instado a explicar se possuía ou adquiriu, no dia da celebração do 
contrato, os 318 kg de ouro, prontamente declarou NajuniTumer à Comissão Especial: 

.. : ' -

''Não senhor. Eu fiquei devendo para o Senhor Gáudio Vieira 318 

quilos de ouro. Se eu comprei naquele dia ou não comprei era risco 

pleno meu."........ Eu não tinha obrigação de adquirir nenhuma 

quantidade de grama de ouro. Os cruzados recebidos 

representavam tanta quantidade de ouro, e pelas minhas contas era 

aprox:iri:tadamente 284 kg." 

COnsiderand.o , que o negócio supostamente realizado envolve quantia hoje 

equiValente a trinta esete:ljilhões e quinhentos milhões de cruzeiros; não é criveI que as 
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partes envolvidas tenham sido displicentes ao ponto de não terem nem poderem indicar 

qualquer registro bancário do trânsito deste vul~oso numerário, nem no Uruguai nem no 

Brasil. Não procede, portanto, a assertiva do denunciado, adiante transcrita: 

"Demonstrada a existência do contrato de abertura de crédito, cuja 

autenticidade, aliás, sob os .aspectos material e ideológico, foi 

abonada pelos abalizados pareceres que acompanharam a carta

resposta enviada ao defendente pelo Dr. Qáudio Vieira ... " 

O defendente, na realidade não provou a materialidade da operação. Pelo 

conn;áric, enredou-se num emaranhado. de contradições insuperáveis, como se viu, 

deixando de produzir a única prova cabal que deveria ter e, se não tivesse, poderia exigir 

a respectiva exIbição, se a operação tivesse existido, ou seja o documento ilustrativo do 

depósito da importância de NCz$ 8.129.250,00 (oito milhões cento e vinte e nove mil 

duzentos e cinqüenta cruzados novos). Ademais, é forçoso convir que os pareceres 

. enviados pelo Dr. Cláudio Vieira não abonam a existência material do pacto, tendo o 

jurista uruguaio tido o cuidado de consignar: 

~Surge deI texto deI contracto QUe las distintas entregas efectuadas 

se documentarian en vales. No he tenido a la vista lOs vales que se 

hubieranfirmado ... " 

O advogado Arsênio Eduardo Corrêa, que' juntamente com seu colega 

Valdo Hallack, deslocou-se. a Montevidéu a :fim de periciar a operação de mútuo, 

declarou à Polícia Federal: 

" ... o declarante, Valdo Hallack e o Dr. Jucá, sócio de Valdo 

viajaram para Montevidéu; que na cidade de Montevidéu se 

encontraram com o Sr. Ricardo Forcella ... que Valdo Hallack 

solicitou que' fossem eXIbidos os livros contábeis da empresa, 

obtendo como resposta de Forcella que não podería atender ... que 

na realidade a presença do declarante jtmto a Valdo Hallack se 
devia ao fato de ser o declarante especializado em contabilidade, 
atuando' desde' 1965; inclusive sendo professot e autor de. livre;> 

sobre contabilidade; que não obstante, o declarante não teve 

oportunidade de avaliar os livros contábeis, por não terem sido' 
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apresentados, ficando de certo modo prejudicado o trabalho do 

declarante (Inquérito Policial 191/92, pág. 425 e seguintes, vol 2). 

Valdo Hallack não teve melhor sorte quando tentou ter acesso aos 

originais dos documentos comprobatórios da transferência do crédito: 

"Que se lembra de ter solicitado em Montevidéu a Ricardo 

Forcella a eXibição da Nota Promissória, sendo certo que este se 

dirigiu a uma sala ao lado, tendo trazido apenas uma cópia do 

documento; que, portanto, o declarante não chegou a ver o original 

da nota promissória referente ao empréstimo feito no Uruguai por 
Gáudio Vieira (Inquérito Policial 191/92, pág. 205 e seguintes, voI 

3). 

Assinale-se o fato de em nenhum momento haver sido mostrado o original 

do contrato de empréstimo. Nero na CPI, nem em qualquer outra oportunidade. 

Recusou-se sempre o Sr. Gáudio Vieira a eXIbi-lo. Os próprios advogados da defesa, 

segundo noticiou a imprensa, teriam ameaçado abandonar a causa, se não lhes fosse 

dado acesso ao documento, até hoje, de resto, também não apresentado à Comissão 

Especial. 

Assim explicou Gáudio Vieira, quando do respectivo depoimento, a 

negativa em apresentar os documentos: 

"O original existe. Tanto que a perícia foi feita no texto original. 

Uma explicação: por que não foi entregue na CP!, quando, na 

verdade, era intuito nosso entregar na CPI, os advogados estavam 

providenciando esse material? Se eu saio de um depoimento e já 

vejo no Jornal Nacional parlamentares da CPI inquinando de 

falsidade o documento 000 Isso em Jornal Nacional, em Jornal da 

Bandeirantes e em outras emissoras. Não um parlamentar da CPI, 

dois, inclusive; se eu já vejo em jornais peritos a serviço da CPI, 

declarando que por característica tal ou qual o contrato é falso, eu 

não tenho por que entregá-lo à CPI. Então, a decisão, na verdade, 

foi pessoal minha aos meus advogados, que não entregaria mais à 
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CPI. E essa questão da dúvida, não é mais nem dúvida, já é uma 

inquinação de falsidade. Isso aí me resultou, como falei agora há 

pouco, num indiciamento por falsidade ideológica.. Então, o 

contrato é próprio à minha defesa. Ele será apresentado, como já 

disse reiteradas vezes, será apresentado na Justiça no momento 

oportuno à minha defesa. Eu estou sendo acusado de falsidade. 

Então, eu terei que demonstrar na Justiça, aliás é até uma inversão, 

a acusação é que tem que demonstrar que o contrato é falso. Na 

Justiça, eu facultarei, não é facultarei, eu entregarei na Justiça o 

contrato original, quando da minha defesa." 

Na falta de prova sobre a materialidade da operação, providenciou o Sr. 

Cláudio Vieira a elaboração de um laudo grafotécnico no contrato de abertura de 
crédito "com ·a finalidade de esclarecer, com a devida fundamentação, se aquelas peças, 

firmadas em 16 de janeiro de 1989, apresentam indícios que contrariem aquela data." 

Basearam-se os peritos em duas ordens de argumentos para concluir que 

os "exames procedidos não revelaram indícios que contrariem a data de 16 de janeiro de 

1989", aposta no contrato. 

Em primeiro lugar, examinaram se as assinaturas de Cláudio Vieira e 

Ricardo Forcella cruzam com os lançamentos datilográficos do contrato, visando assim a 

positivar a prioridade dos traços mecanogrãficos. Concluíram, neste particular, terem os 

exames microscópicos evidenciado: 

" ... de maneira categórica haver superposição dos traços à tinta das 

assinaturas aos lançamentos impressos, demonstrando que os 

autógrafos tanto de Ricardo Forcella, como de Cláudio Francisco 

Vieira, foram exarados depois do contrato estar impresso, e não in 

slbis." 

Ora, isto em absoluto prova seo documento é de elaboração recente ou 

data de 1989, sendo a conclusão descabida para o propósito de demonstrar a época em 
que foi redigido e assinado o texto. 

Em segundo lugar, procura-se. demonstrar, a partir da evolução da 

caligrafia de Oáudio Vieira, ter esta passado de uma "movimentação curvilínea" (1989) 



2184 Sábado 28 DIÁRIO DO ÇONGR~SSO N~CIONAL_(S~~o U - ()RGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992. 

para uma "predominância de angularidade" (1992). Tomaram-se, para este fim, como 

padrão de cotejo, de um lado, as assinaturas constantes da cédula de identidade 
(05.04.89) e do cartão da Locadora Belauto (21.08.89) e, de outro, o material gráfico 

fornecido pelo próprio periciado em 10.08.92. 

Ocorre que a comparação das firmas apostas por Gáudio Vieira no termo 

de compromisso de testemunha, em 03.11.92, assinado perante esta Comissão, quando 

de seu depoimento, não guarda nenhuma similitude com aquela outra fornecida aos 

peritos por ocasião da coleta do material gráfico em 10.08.92. 

Por outro lado, a assinatura que consta .dos autos do processo (03.11.92) 
assemelha-se àquela outra constante do contrato supostamente firmado com a Alfa 

Trading em 16.01.89. 

1) Reprodução de material gráfico fornecido aos peritos em 10/08/92 . 

. 

c-{:~~~ 
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2) Reprodução da assinatura de Gáudio Vieira exarada na carteira de 

identidade RG nO 109.588, expedida em 05.04.89. 



Novembro de 1992 DIÁRIO DO CONGB,ESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) . Sábado 28 2185 

rtüt§"~pH~io dã !sSlnãtúi'ã Df! CL-AWiO twe150 
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3) Reprodução da assinatura de Oáudio Vieira aposta no cartãO da 

Locadora Belauto com emissão de 21.08.89. 

. ':f> 
. stê Cartà6 , nominal e intransferrvet e 

ti • , I • I 

i28~ ~lU{;~{t ~iI t~5inlt~f~ ~~ els\UD10 l1AlfCUCO 

VltlPA ftP9~i3 ~ e@Ili~ aR l~~~~QfA'lcl~ºt~! 
e~· ~~~~~!~ ~~. ~l:~a:$ •. 

4) Reprodução da assinatura de Oáudio Vieira no contrato, supostamente 

fumado em 16.01.89. 
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lcardo For 
fesld&nt , 

.. 

tAUDI0 FRANCISCO VIErn-
5) Reprodução da assinatura de Gáudio Vieira no termo de compromisso 

de testemunha fumado em 03.11.92. 

Desnecessário se faz qualquer exame aprofundado para constatar-a. 

existência de alguma semelhança entre os traços lançados nos nOs 4 e 5 e a respectiva 

diversidade em relação aqueles outros lançados nos nOs 1, 2 e 3. 
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Entretanto, as variações gráficas do Sr. Gáudio Vieira são tão intensas e 

repentinas que a firma aposta ao término do depoimento prestado perante esta própria 

Comissão já não guarda qualquer similitude com aquela outra constante do termo de 

compromisso~ firmado poucas horas antes: 

3 ~pellde a ltunião ft\T. B MIlII». 

Em setembro do corrente "ano, ao subscrever procuração para seus 

advogados nos autos do inquérito nO 191/92 (pág 106, vol 3), esta reconhecida por 

tabelião, adotou outro estilo completamente diverso: 
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Portanto, no caso da pessoa em questão, o mínimo que se pode dizer é 

que a perícia baseada na evolução da, grafia é completamente desprovida de valia. 

Mas não é só em relação à assinatura do Sr. Gáudio Vieira que a 

"Operação Uruguai" denota curiosidades. C:?mpulsando os autos do inquérito policial 

nO 191i92, constata-se que a assinatura do avalista Luiz Estevão de Oliveira Neto, 

supostamente aposta em 25.06.89, é substancialmente idêntica àquela outra constante 

do termo çle depoimento prestado em 10.06.92. Surpreendentemente, entretanto, 

divergem ambas de outra lançada em 15.08.90 no contrato de locação firmado entre a 

empresa OK, de propriedade de Luiz Estevão, e a Brasil-Jet. 

1- firma constante da nota promissória com data de 25.04.89 . 

• " 0. ....... ...,.."., LJ',.~ 
'-tol I '5 '\ ~ ~ , :>:. .... ~V' 
L... ... JP .:o • .P.";" :><P J), _ ... ., 

2 - firma constante do depoimento prestado à Polícia Federal em 10.06.92 

I - .11 l' . t - "',. 
r!Jn;i1t:.!iIÇiIO vf H 1 ~!\Or~ pUu ~ J (:'J~ T 1; J~' h 1;;:::' ~ 

;:b !.:;~elat~ ~ !·rr \('n5ipl~drl~ f l'm:rn:IUü r prt':;C'li 

lfli'= 11(' lhiú f! :!~~hi'!do r.or.fon:~, \"id ~~\'liJ;]n~litt' i; 

lU. Pronu ;tltlOr ti5 Rrpiil11 i r~ , 
r. ur ou ~t IftA i~MUWSA 

,i 

i~ldm~h:l' rI>\l' • ~ 1',) 7:H 

[!lI; r i \·~ti, Itt!l' c 

OR! rOLlétAL 
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3- firma aposta no contrato de locação "Grupo OK I Brasil-J ef' em 
15.08.90. 

.-

h. 6'" { 0.u..L~ ·i~flJ~~·. 
r __ ·l-.-_ ---.- '-------- -------.------.---
lJjo.r~tr.I: :-;.\iU. Jt.T 1: .. -:: \t~f.U 

Por iniciativa de ofício da Comissão Especial, diligenciou-se a requisição 

das declarações de renda e bens do denunciado e de Oáudio Vieira, relativas ao período 

1988/1992, na esperança de ali encontrar algum rastro, seja do empréstimo 

seja do ouro ou de haveres em posse de Najun Tumer, seja, enfim, de qUZL1qo"'·· 

elemento capaz de revelar algum traço das operações financeiras alegadas. i!. ,~,Ji\_ 

resultou infrutífero. Não há sequer indício de ter havido qualquer transação do tipo das 

enunciadas na peça de defesa. No particular de Najun Turner, disse ele, por ocasião do 

seu depoimento perante este órgão, não ter apresentado as suas declarações de renda e 

bens no momento oportuno, só vindo a fazê-lo agora em virtude da ação 

desencadeada como conseqüência do seu envolvimento nos episódios em questão. 

Sempre no intuito de suprir as lacunas da versão apresentada pela defesa 

e considerando que o contrato uruguaio de abertura de crédito, cuja negociação 

ninguém sabe ao certo a quem atnõuir, é omisso no que diz respeito à taxa de câmbio 

aplicável no momento do pagamento, indagou-se dos partícipes na o]:Jeraf;:;-,,' I. ,',' ", 
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onde, historicamente, há multiplicidade de cotações para as moedas fortes, seria de se 

presumir que credores e devedores tivessem todo o interesse em fixar claramente o 

alcance dos respectivos direitos e obrigações. 

Observe-se o que disse Oáudio Vieira. 

"ST. Relator (Antônio Mariz) ~·Ao assinar a promissória em favor 

da .AJfa Trading, houve algum instrumento que declarasse, que 

determinasse, se a dívida seria apurada ao câmbio oficial, ou 

alguma outra modalidade de câmbio, câmbio paralelo ou qualquer 

outra modalidade? 

Sr. Cláudio Vieira - O éâmbio é b câmbio oficial. O contrato não 

vai prever que se faça através do câmbio paralelo,. sob pena de 

nulidade." 

Observe-se entretanto que, segundo os "boletos" de câmbio juntados aos 

autos da CPI pelo próprio Cláudio Vieira, a operação de troca dos US$ 3,750,000.00 por 

cruzeiros deu-se da seguinte forma em 25.04.89: 

- US$ 1,750,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,1678 por dólar = NCz$ 

3.973.650,00 . 

- US$ 1,000,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,1656 por dólar = NCz$ 

2.165.600,00 

- US$ 1,000,000.00 ao câmbio de NCz$ 2,17 por dólar = NCz$ 

2.170.000,00 

TOTAL em NCz$ 8.129.250,00 

Ocorre que naquela data a cotação oficial do- dólar era de NCzS 1,027 

para compra e NCz$ 1,032 para venda Se a operação houvesse sido concluída ao 

câmbio oficial, portanto, receberia o Sr. Cláudio Vieira apenas NCz$ 

3.851.250,00 (três mil.hões, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta 
cruzados novos). 

Na mesma assentada, indagou-se ainda do mutuante: 
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"No momento do resgate da sua dívida junto à Alfa Trading, qual a 

taxa de câmbio ,que o Sr. utilizará para converter em cruzeiros o 

montante de dólares devidos: o câmbio oficial ou o câmbio 

paralelo? 

Sr. Cláudio Vieira - Isso, quero crer que respondi anteriormente. 

Tenho que fazer esse pagamento, inclusive, pelas normas atuais, 

tenho que fazer direto, através de banco. Houve até uma 

modificação neste sentido pelo Banco Central, recentemente. 

Então, terá que ser pela taxa oficial, porque tem o contrato e o 

contrato reza cinco milhões de dólares. Então, tenho que comprar 

no Banco Central cinco milhões de dólares, ou três milhões e 

setecentos, o que foi usado. Então, não tenho como fugir a esse 

arcabouço." 

A regulamentação do Banco Central a que se referiu o depoente é a 

circular nO 2.242 'de 07.10.92. Entretanto, o que se faculta ali é a transferência de 

cruzeiros para o exterior e não a aquisição de dólares para quitar uma dívida contraída 

no estrangeiro em moeda nacional: 

"Art. 2° As transferências internacionais de recursos em cruzeiros 

podem ser cursadas livremente e independentemente de valor, 

observados, no entanto, os seguintes procedimentos e condições: 

TI - as transferências em ,cruzeiros, de valor igual ou 

superior ao equivalente a US$ 10,000.00 (dez mil dólares 

dos Estados Unidos), somente podem ser efetuadas por ordem de 

pagamento, cheque administrativo, nominativo, não endossável 

(não à ordem), ou documento de crédito (DOC C); 

m -O tomador da ordem de pagamento, do documento de crédito 

(DOC C), ou o adquirente do cheque, deve declarar ao banco 

interveniente tratar-se de transferência internacional em cruzeiros 

e indicar a sua finalidade." 
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Ailnda que o Sr. Gáudio Vieira conseguisse provar junto às autoridades 

'iJ:'cnetárias nacionais que, em 26.04.89 recebeu, por empréstimo do Uruguai, o 
equivaiente em cruzeiros a US$ 3,750,000.00, acondicionados "em duas malas" e "em 

cheques de diversas praças do Brasil", como diz Najun Turner, certamente teria enorme 

dificuldade em justificar a transferência de tal montante, em moeda nacional, convertido 

ao câmbio paralelo, tal como recebeu! 

Já o avalista Luiz Estevão, indagado sobre como se dará a conversão do 

resultado do mútuo, disse: 

"Será feito no câmbio comercial e no Brasil" 

Segundo. Cláudio Vieira, Ricardo Forcella é "uma pessoa. da maior 

sendo homem da ''Bolsa de Valores do Uruguai", inclusive tendo-a 

representado "em vários encontros internacionais". Não é entretanto o que apurou a 

(xI. Obteve o órgão de investigação parlamentar cópia dos autos do processo crime a 

~p:; respondeu o financista uruguaio ante o 'Juzgado letrado de primiera ÍDStancia en lo 

penal" de Montevidéu, chegando a ser preso pelo crime de lIassociación para delinquir" 

:8L150 do C.P. uruguaio), tendo a Sociedade sido criada para intermediar "operações de 

câmbio negro" entre os dois países platinos. Mais tarde, voltou o referido Senhor a estar 

envolvido com a justiça penal. Informa a imprensa do seu País: ''Ricardo Forcella, 

antiguo corredor de cambio y de bolsa, está sefialado en la plaza como un intermediario 

de capitalistas argentinos para operaciones de blanqueo de capitales... su nombre 

apareció vinculado, en septiembre de 1978, al asesinato de un sócio, el contador Roberto 

Sáens Gallinal, cuyo cadável, descuartizado, apareció en una zona aislada de Shangrilá. 

51 cri.men, que nunca se aclaró, y cuyas investigaciones fueron detenidas por orden de Ia 

dictadura, !uvo indissimulados móviles económicos y fué atnbuído a un ajuste de cuentas 

entre elementos que traficaban divisas. A raiz de la investigación deI homocidio, se 

descubrió una red de traficantes, de la cual Forcella era integrante, por 10 que fue 

processado por la justicia. Forcella ya habia sido investigado en 1970 por otras 

actividades ilícitas (apud jornal Brecha, Montevidéo, 31/7/92). 

Todos que de alguma forma estiveram envolvidos nesta estranha operação 

>::.:.:'e:cem ter péssimos antecedentes. O escrivão Rodolfo Delgado, aquele a quem 

i'imediatamente" se dirigiu após ter assinado o contrato de abertura de crédito 

ccm janeiro de 1989 para reconhecer a própria fuma - no dizer de Gáudio Vieira -, é 

outTo personagem de vida pregressa desabonadora. Apurou também a CPI ter ele sido 

DC;;§ScHIO e preso por falsificação de certificado (art.241, mc 2, CP. uruguaio) e por co-
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autoria em estelionato (art. 347 CP uruguaio) também perante o 'Juizado letrado de 

primera instância en lo penal" de Montevidéu. 

Najun Turner é outro que não foge à regra. Responde a processo por 

contrabando de ouro no Rio Grande do Sul e ilícito fiscal em São Paulo. 

Emilio Bonifacino, aquele a quem Forcella confiou US$ 3,750,000.00, em 

cruzados novos, e que acabou se apresentando no Brasil com apenas a metade da 

quantia em espécie, sendo a outra em "cheques de diversas praças", merece as seguintes 

referências por parte de Najun Turner: "Que a chegada de Bonifacino surpreendeu o 

interrogado, posto que há algum tempo não o via, e inclusive se tratava de pessoa a 

quem o interrogado não confiava por ter atrasado dehberadamente a entrega de 

dinheiro proveniente do negócio entre ambos, eIJ:} cobrança no Banco Sudameris, 

agência central de Montevidéu, fato ocorrido no ano de 1978 ou 1979" (Inquérito Policial 

nO 191/92 SR-DF, 2° vo1., pg. 526). 

De tudo que se viu e ouviu sobre esta malfadada "Operação Uruguai'\ a 

única prova convincente que há, além das negativas, é o depoimento de Sandra 

Fernandes de Oliveira, secretária da empresa onde foi urdida. Após discorrer 

mmudentemente sobre os prolegômenos, a evolução e a conclusão da montagem havida 

em junho/julho de 1992, não teve dúvida· em asseverar que "toda a movimentação do 

escritório, desde o início do mês, estava voltada única e exclusivamente para esse 

trabalho, para o trabalho que eles chamavam de "Operação Uruguai" ou, como eles se 

referiam às vezes, "o trabalho para o Planalto". 

Ainda que documentação idônea houvesse a sustentá-la, difícil seria 

acreditar na versão do empréstimo platino acoplado à compra de ouro em São Paulo. 

Quando se vê que não há um único elemento probante hábil a confirmá-la e que toda a 

prova instrumentária aponta em sentido contrário, toma-se certo que tudo não passou 

de uma vã tentativa de justificar o injustificável, de explicar o inexplicável, de suprir a 

lacuna do inconfessável. 

Fato que sobremaneira chocou o sentimento público da dignidade e 

decoro, foi sem dúvida o saque dos depósitos bancários do Presidente às vésperas das 

medidas legais destinadas a bloqueá-los, editadas pelo próprio denunciado. O 

Presidente, assim, esquivou-se do malsinado "confisco" da conta corrente e da poupança. 

Efetivamente, sua secretária e gestora da conta bancária presidencial, Ana Acioly, em 13 

de março de 1990, dia anterior ao feriado bancário que precedeu o bloqueio de todos os 
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ativos financeiros, retirou da conta para ele movimentada NCz$ 2.428.000,00 

equivalentes a US$ 63,500.00, ou Cr$ 635.000.000,00 em valores atuais. Tentando 

justificar o episódio, diz a defesa: 

liA verdade é que o saque destinava-se a atender a pagamento de 

despesas e foi efetuado através de cheque administrativo, por 

sugestão de um funcionário do banco, que informou ser esta uma 

prática corrente naquele momento de incerteza sobre o que ia 

acontecer, por recomendação de todos os especialistas do mercado 

financeiro." 

Se precisava atender a pagamentos de despesas tão altas, não seria 

necessário comprar um cheque administrativo, podendo emitir cheques comuns a favor 

dos credores. Se as despesas datavam de antes de 15 de março, poderiam ser quitadas 

em cruzados novos, nada justificando o açodamento. 

o mais grave vem no parágrafo que se segue: 

"Exatamente porque foi surpreendida com o decreto de 

indispombilidade dos ativos é que a Sra. Ana Acioli se viu 
obrigada a buscar o auxilio de conhecidos, que obtiveram 
a troca do cheque por cruzeiros, com uma . empresa de 
transportes, autorizadas a pagar as despesas em cruzados novos." 

Trata-se aí de autêntica confissão do ilícito. De fato, a Portaria nO 100, de 

03 de abril de 1990, do então Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, previu: 

" Art. 10 Fica autorizada, no prazo de cinco dias úteis, a contar da 

data de publicação desta Portaria, a conversão em cruzeiros dos 

valores objeto de cheques relativos a fretes realizados entre 10 e 16 

. de março de 1990, em favor de transportadores de carga, desde que 

firmado termo de responsabilidade perante a .ii1stituição 

financeira." 

A transportadora de carga que se prestou a "auxiliar" aIY- Ana Acioli 

nesta empreitada foi a WADEL, do Sr. Wagner Canhedo, futuro comprador da VASP, 

pessoa que pouco depois começou a assediar a Petrobrás para obter. um empréstimo 
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lesivo aos interesses da estatal, inclusive com a intermediação do indefectível Paulo 

César Farias. 

A ação da secretária caracterizou-se, pois, como expediente fraudulento 

para, em concurso com terceiro, frustrar a eficácia da norma inscrita no artigo 5° da 

Medida Provisória nO 168, de 15 de março de 1990 que prevê: 

"Art. 5° Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos em 

cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2° do artigo 1°, 

obedecendo o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados 

novos). 

§ 1° As quantias que excederem o limite fixado no "caput" deste 

artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991 em 12 

(doze) parcelas mensais iguais e sucessivas." 

Ademais, mesmo após ter prestado o compromisso, em sessão solene do 

Congresso Nacional, de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis e 

promover o bem geral do povo brasileiro (art. 78 CF), continuou o Presidente a guardar 

seus haveres financeiros em conta corrente mantida em nome de terceiro (Ana Acioli), 

violando assim não só a legislação tnbutária, mas sobretudo as normas penais, 

repressoras da sonegação fiscal (Lei nO 4.729, de 14 de julho de 1965 e Lei n° 8.137, de 

27 de dezembro de 1990). 

PerguntadoOáudio Vieira por que razão não mantinha o Presidente seus 

recursos financeiros em conta bancária em nome próprio afirmou: 

" ... porque as contas estavam em nome da Da Ana Acioli, que foi 

identificada perfeitamente. Havia, digamos, uma substituição de 

titular identificado." 

No conceito do Presidente afastado, segundo suas razões de defesa, Paulo 

César Farias era um "empresário respeitado no Estado de Alagoas", pessoa em quem 

depositava "total confiança." Curioso conceito este já que a citada pessoa, desde a 

década de 70, encontrava-se, envolvida, como gerente da Tratara! em Maceió, 

jUJ;ltamentecom a seu cônjuge, em mais de setenta processoS administrativos, abertos 

pelo Banco Central, por emissão de duplicatas simuladas (art. 172 cp). Até o mês de 

março de 1990, estava o empresário impedido de ter acesso às operações de crédito 
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ruraI, emVÍrtUde das suas atividades· ilícitas. E isto, não era apenas do conhecimento 

restrito ao estado de Alagoas. Noticiava o Jornal do Brasil, em 20 de setembro de 1989: 

"José Tupy Caldas M<;?ura, Diretor de fiscalização do Banco 

Central, declara que Paulo César Farias, tesoureiro da campanha 

presidencial de Fernando Collor de Mello (PRN), está impedido de 

fazer operações de crédito rural e agroindustrial. Desde maio de 

1987, Farias está na lista negra do Banco em razão de 

irregularidades cometidas em suas atividades privadas." 

Poucos, dias após a posse do novo governo, eleito em 1989, usando de 

falaciosa argumentação e atnbuindo culpa pelas irregularidades havidas aos seus 

"clientes", consegue o ex-tesoureiro da campanha que o Banco Central promova o 

"desimpedimento" de seu nome. 

Renan Calheiros, ex-líder do Governo na Câmara dos Deputados, ao 

depor perante a CPI, foi enfático em afirmar que, por diversas vezes, alertou o 

Presidente empossado em Dlarço de 1990 sobre o tráfico de influência a que se dedicava 

P.C. Farias desde o início da sua gestão: 

"O Presidente da República tinha pleno conhecimento das ações 

do Sr. Paulo César Farias porque foi advertido e informado por 

mim, enquanto era líder no Congresso Nacional. 

Que objetivos conduziam as reuniões freqüentes entre o Presidente 

da República e o Sr. Paulo César Farias, por este confirmadas aqui 

nesta CPI, realizada na própria Casa da Dinda ou no Palácio do 

Planalto conforme ele próprio Paulo César Farias aqui admitiu? 

De quem emanava o poder de dirigir bilhetes à Sra. Ministra da 

Economia? 

O que eu gostaria de reafirmar: a esta CPI, Senador Maurício 

Corrêa, é que o Presidente Fernando Collor sabia das estripulias 

do Sr. Paulo César Farias no Governo - do tráfico de influência, do 
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poder paralelo, da sua força para demitir, nomear e comandar uma 

triagem que balizava o norteamento do próprio procedimento de 

nomeação de pessoas no Governo Federal. 

Eu voltei a falar com o Presidente da República a respeito de Paulo 

César Farias nos momentos que antecederam o escândalo SOS 

Rodovias. Foi o primeiro escândalo do Governo, e a imprensa 

entendeu como tal. O Sr. Paulo César Farias havia nomeado o SI. 

Marcelo RIbeiro para a Secretaria Nacional de Transportes, e 

havia nomeado, também, o SI. José Henrique D'Amorim para o 

DNER. O DNER e a Secretaria Nacional de Transportes fizeram 

ao Governo uma proposta, no sentido de dispensar as licitações, 

em função da urgência que a recuperação das estradas requeria. 

Eu adverti o Presidente da República de que isso inevitavelmente 

teria repercussão política no Congresso e que as informações eram 

que Paulo César Farias estava envolvido no problema da dispensa 

da licitação. 

Eu tive outra conversa com o Presidente Fernando Collor 

específica sobre a utilização da máquina do Governo Estadual de 

Alagoas e da participação e do tráfico de influência, dos desvios de 

recursos do Sr. Paulo César Farias na campanha eleitoral. Essa 

conversa foi testemunhada pelo. Ministro Bernardo Cabral que; 

dignamente, espontâneamente, .. deu entrevista aos órgãos de 

comunicação comprovando tudo o que eu disse à Revista VEJA 

Eu disse na oportunidade, ao Presidente da República, que a 

CEME era um dos órgãos que mais desviavam recursos para a 

campanha eleitoral em AlagoaS. Por que a CEME? Porque a 

CEME tinha como Diretor Financeiro o Sr. Luis RIbeiro, que fora 

indicado pelo Sr. Paulo César Farias para o governo. E tinha como 
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Secretário Executivo dó Ministério da Saúde o Sr. Luis Romero 

Farias, irmão de Paulo César Farias ... 

Afirmo categórica e pereÇlptoriamente que comentei os fatos, que 

levei os indícios de provas, que pedi para apurar e que o Presidente 

se omitiu. 

Disse ao Presidente que Sua Excelência precisava tomar 

providências em relação ao empresário Paulo César Farias, porque 

os indícios de corrupção começavam a se generalizar ........... " 

Enfim, declarou: 

"Paulo César Farias eXibia o cartão de crédito da oa Rosane Collor 

de Mello e dizia, diante de todos, que Da Rosane Collor de Mello 

estava se excedendo nas despesas, que ele tinha dificuldade de 

pagá-las." 

o Sr. Omes Silva, ao testemunhar perante esta Comissão Especial, 

confumou ter o Presidente da República sido o responsável pela inclusão do nome de 

Marcelo Ribeiro na lista de candidatos ao posto de Secretário Nacional de Transportes, 

sabendo depois que o Planalto o escolhera para o cargo; também o ex-Ministro 

Bernardo Cabral reconheceu ter estado presente à reunião na qual o ex-Deputado 

Renan Calheiros fez críticas quanto à influência do empresário no pleito de Alagoas. 

Luiz Octávio da Motta Veiga, ex-Presidente da Petrobrás, disse na CPI e 

reiterou perante este órgão que P. C. Farias, apresentando-se como pessoa da 

intimidade do Presidente,. assediava reiteradamente a Petrobrás, seja para obter favores 

para parentes, seja para intermediar negócios em favor de amigos seus (Wagner 

Canhedo da V ASP), seja, enfim, para tentar inteirar-se das licitações em curso no órgão. 

Pediu exoneração do cargo em face das pressões exercidas, nunca tendo logrado sucesso 

em fazer cessar as investidas de P. c. Farias. 

Na qualidade de testemunha, declarou à Comissão: 

"Sr: Relator (Antônio Mariz) - No exercício da presidência, o 
senhor foi procurado pelo Sr. P. C. Farias? 

Sr. Luís Octávio da Motta Veiga - Fui. 
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Sr. Relator (Antônio Mariz) - Foi procurado com freqüência? A 

que título ele o procurava? 

Sr. Luís OctáVio da Motta Veiga - No começo foi uma aproximação 

muito vaga, até que surgiram os c$:sos em que ele se interessava 

mais como uma plataforma de estação do petróleo que estava 

sendo julgada pela PETROBRÁS; o problema com o posto de um 

-irmão dele, em Alagoas, que era devedor da PETROBRÁS. E, 

finalmente, culminou com o caso do financiamento de 50 milhões 

pleiteados para a V ASP, par~ viabilizar o processo de privatização. 

São vários os casos, quer dizer, começou a se formar uma procura 

maior de conhecer pessoas, de sociabilizar, enfim. Mas depois foi 

realmente um negócio de advocacja administrativa e de procurar 

viabilizar coisas no âmbito da PETROBRÁS. 

Ele começou a me procurar em maio de 1990, Fez várias 

ligações, esteve na PETROBRÁS pelo menos três vezes. Se o 

senhor quiser, posso dar as datas de todàs as ligações que ele me 

fez, para a Presidência da PETROBRÁS. primeira foi no dia 03 

de maio, como falei; em junho, ele-ligou nos dias 6 e 7; em julho, no 

dia 17; em agosto, ele fez quatro ligações: dias 14, 17~ 21 e 28; em 

setembro, quando começou a concretizar o caso da V ASP, ele fez 

oito chamadas: nos dias 03, 11, 14, 19, 20, 21, 22 e 26; e a última 

ligação foi no dia 10 de outubro. Foram 17 vezes que ele me ligou, 

não quer dizer "0 Essas são ligações feitas pela ... Acredito que os 

senhores possam ter o registro delas, porque foram. feitas para a 

Presidência da PETROBRÁS. Fora essas ligações, como relato na 

entrevista que dei à revista VEJA, ele me procurou ainda num 

hotel em Nova Iorque, onde eu estava hospedado. ligou duas ou 

três vezes para lá, sendo que, da última- vez, a minha mulher 

atendeu e disse que eu não queria atender, enfim, que eu não iria 

atendê-lo. 

Evidentemente, nem todas as ligações' estavam ligadas ao 

caso V ASP, mas sempre há algum assunto em que ele estivesse 

interessado. Ele estava muito interessado no caso da plataforma, 
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no caso do irmão, não tanto .o: talvez os valores não fossem tão 

vultosos. E no caso da V ASP, então, ele voltou à carga com força 
total" 

E até' o ex-Ministro Alceni Guerra levou ao conhecimento do Presidente 

fatos envolvendo o Sr. Paulo César Farias: 

"Que no início do segundo semestre de 1991, durante a fase de 

concorrência para a construção de cinco mil CIAC'S, o declarante 

tomou conhecimento, através do Coordenador do Projeto, Nivaldo 

Almeida, de que estaria havendo pressões dos empreiteiros no 

sentido de se estabelecer um preço por volta de quatrocentos a 

quatrocentos e quarenta dólares por metro quadrado cons~ruído; 

que segundo Nivaldo, as empreiteiras estariam alegando que 

poderiam obter esta elevação de preços junto ao Sr. Presidente da 

República, usando de canais, entre eles através do Sr. Paulo César 

Farias; que o declarante, em audiência com o Presidente Collor, o 

inform'ou sobre esta pressão dos empreiteiros e a participação de 

Paulo César Farias no caso, tendo então o Presidente Fernando 

Collor dito ao deçlarante que fosse rigoroso na fixação do preço de 

maior interesse para o Governo" (Inquérito 191/92-SR, vol fi, pág. 

211) 

Sebastião Curió Rodrigues Moura, em depoimento prestado à CPI em 23 

de julho de 1992, disse que no dia 12 de julho' de 1990 avistara-se com o Presidente da 

República no Planalto do Planalto tendo, prometido ajuda na tentativa então 

empreendida de voltar à Câmara dos Deputados como representante do Estado do 
Pará. 

Já no dia 01 de setembro de 1990, encontrou-se casualmente com o 

Presidente da República no Restaurante Florentino e voltando ao tema da prometida 

ajuda de campanha, pediu que aguardasse uma comunicação do Ministro Cabral. Logo 

no dia seguinte, diz ter havido contato telefônico com o ex-Ministro da Justiça, a quem 

passou o número dos seus telefones de Brasília para que a pessoa intermediadora do 

repasse dos, recursos providenciasse o numerário. Seguiu-se, então, uma chamada 

telefônica do Sr. Paulo César Farias, a quem disse estar precisando de cerca de dez 

milhões para cobrir os gastos eleitorais. Esclareceu o depoente: 
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''Permaneci alguns instantes ao telefone aguardando; ao retornar o 

Dr. Paulo César Farias perguntou-me se teria alguém de confiança 

para ir buscar o valor naquele escritório tendo informado que: lia 

importância deveria ser apanhada naquele escritório que era do 
nosso amigo na campanha, tá?" Acrescentando: ''Você sabe onde é, 

não?" Respondi que sim ... O escritório de campanha era no 

Edifício OK do Sr. Fernando Collor de Mello. O Dr. Paulo César 

Farias forneceu o telefone para contato de número 321-8977, 

dizendo que o emissário procurasse na Marta, ficando acertado 

que a primeira parcela seria no dia 06 de setembro de 1990, dois 
dias depois - enquanto que a segunda seria no dia 20 do mesmo 

mês." 

Acertados os detalhes de valor, épocas e local de pagamento, pediu o 

interlocutor um favor nos seguintes termos: 

"Agora, vou precisar de um favor seu: "Eu queria que o Senhor 

anotasse um número aqui de São Paulo. Amanhã o Sr. vai dar uma 

ligada para lá. Anote este número: 455-7342 ou 418-6361. Isto é na 

Mercedez-Benz, tá?" Disse-me, ainda, que ligasse para os telefones 

em São Paulo, apresentando~m~ como Deputado ~~bastião Curió 

e dizendo que gostaria de falar com o Dr. Schauer .... ,Eu deveria 
•• • ' • -, ",. 1 " • 

então agradecer a aju,daque ,a:r:eferida pessoa estava' nos dalldo. 
. . ". , ., , 

Lembrou, ainda,. qu~ eu não ,entrasse em .maiores . detalhes cOm o 
, , ., - , ...". , , 

Dr. Schauer." 

Acrescenta0 depoente. bÇlv~r re~pido dois cl1eques,. n~ ,valor de Cr$ 

5~OO,Q.OOO,OOcada, ambos assinados por iorge. B~cÍeira d~ Melo 'sob o nome de 
. - . '". ., ~, : ' . '," -

correntista' fantÇlSma José Carlos Bonfim. , . . . ' ". 

~ , ~ I· 

Em dezembro de 1990, foi procwado.peloSr. P: C. Fariàs qúé; após'uma 
.. '. _. _ _ ~." ." ,~1 1- • 1 '.','1", .',' " ~',~,',~ - ~\ 

conve,rsa genérica sobre as atividades em. Serra Pelada, disse saber que o depoente 
, . _ . • , • ? 1 ~ • . ' • • • • 

estav~ prestes a assinar. um contrato, G?m ,~. emp:r;e~a Cerv~, o q"ue. era' verdad~~' ,Em: 

seguida declarou à Comissão.: .. . .'.,'.. " ' . . , ... , 
. '. ) ." . 
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"O Dr. Paulo César Farias; num tom até muito autoritário, disse

me, com o dedo indicador em riste:. "O senhor não vai assinar. O 
negócio da Cervaz não é bom. A grande parte ficará com os 

garimpeiros. O senhor vai assinar com uma empresa de amigos 

meus, onde se pagará royalties à Cooperativa, até porque a Cervaz 

tem uma dívida de campanha conosco". 

Disse-me ainda o Dr. Paulo César Farias que lia Cervaz 

tinha um crédito com a Caixa Econômica Federal para receber em 

Manaus e que, se fosse necessário, bloquearia esse dinheiro." 

Consoante apurou a CPI em longo e exaustivo levantamento, a EPC e a 

Brasil-Jet de P. C. Farias, a partir de março de 1990, receberam milhões de dólares por 

serviços que nunca foram prestados. 

Com efeito, uma das modalidades de operação dos chamados "Esquema 

PC" era obter contnbuições de empresas, mascarando-as, para efeitos contábeis e fiscais, 

sob a forma àe pagamento de pretensos serviços prestados àquelas. 

Sendo notórias as ligações de Paulo César Farias com o Presidente da 

República, as empresas instadas a contnbuir para o "Esquema PC" o faziam temendo a 

imposição de represálias, em caso de recusa, ou com vistas a situações comerciais 

vantajosas de que eventualmente pudessem, no futuro, vir a participar, com beneplácito 

governamental. 

É exemplo do modus operandi e das motivações que levaram empresários 

a contnbuir para o "Esquema PC' o depoimento prestado à CPI pelo industrial 

ANTONIO ERMÍRIo DE MORAES, cujas empresas contrataram com a EPC serviços 

de consultoria envolvendo "estudos para· eventual implantação de uma unidade 

industrial no estado de Alagoas", pelo preço correspondente a US$ 250,000.00 (duzentos 

e cinquenta mil dólares norte-americanos), serviços estes que nunca foram nem seriam 

prestados, até porque os técnicos que integravam a contratada eram de "nível médio 

para baixo", fato do conhecimento dos contratantes. 

Apurou aCPI a existência de expressivo elenco de empresas 

"contnbuintes"l' do ''Esquema PC" em montante correspondente a vários milhõés de 
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dólares norte-americanos, destàcando-s~, pelo valor dos "serviços·r pagos (e não 

prestados) a s-eguintes: 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. US$ 3,200,000.00 

Construtura Andrade Gutierrez 

Construtora Tratex S.A. 

Mendo Sampaio S.A. 

Grupo votorantim 

1,700,000.00 

290,000.00 

260,000.00 

250,000.00 

Espantoso é o conteúdo do que se encontra gravado no computador da 

VERAX, outra empresa de P. C. Farias: 

"Refluir - Retirada estratégica de modo a reduzir sensivelmente o 

grau de exposição e de vulnerabilidade 

O sentimento generalizado contra o lobbysta titular vem se 

cristalizando dia a dia. Permitir espaço ao lobby para operar, seja o 

político seja o tradicional. 

Liberar áreas não elegíveis, admitir que não é possível enquadrar 

todos os Ministérios. 

Por conveniência e necessidade o bigboss modificou a estratégia de 

atuação com claras e evidentes decisões de completo expurgo da 

ação dos operadores, o que implica em rediscutir o modelo 

existente a partir de um balizamento superior. 

Por maior que seja o expurgo, o mercado (parceiros mais 

expressivos. e confiáveis) sempre terá em conta que o 

relacionamento entre os dois amigos é mais duradouro que um 

casamento, e, paliativamente, fiá buscar soluções para os seus 

problemas, não importando quem sejam os futuros interlocutores, 

mas tendo em conta que não poderá deixar de dar sua contnbuição 

permanente ao Sistema anterior" (fls. 413 do 5° voI. do inquérito 

191/92). 

E no banco de dados deste computador há um amplo registro das grandes 

obras públicas em andamento, com todos os detalhes pertinentes, como se fosse uma 

central. do governo. Significativamente, denomina-se o arquivo "CASH' e a senha de 

acesso é "COLLOR". (fls. 405 do 5° voI. do inquérito 191/92) 
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Motta Veiga, ex-presidenfed.a PETROBRÁS, foi o primeiro a ·públita e 

ostensivamente, denunciar o tráfico de influência que fazia P. C. Farias ostentando o 
título de amigo íntimo do Presidente da República. Antes mesmo de Wagner Canhedo 

ganhar o leilão de privatização da V ASP, já buscava na PETROBRÁS interceder em 

favor do amigo para que obtivesse um empréstimo de US$40,OOO,ooO.OO, sem juros. 

Motta Veiga resistiu e caiu, ou m~lhor, preferiu sair para não se comprometer. 

Detonado o escândalo, houve por bem o Presidente, de retomo da Europa, convocar a 

imprensa para anunciar uma ampla investigação sobre o assunto, não sem antes permitir 

que o seu porta-voz Gáudio Humberto qualificasse o executivo de "insubordinado". 
Requisitou a CPI cópia da sindicância ou. mquérito mstaurado na certeza de que a 

providência fora adotada à época. Para surpresa geral, constatou-se que a única 
iniciativa adotada no âmbito da estatal foi a de constituir umÇl comissão de alto nível 

. ~ 

para historiar o curso dos eventos, concluindo-se que" o negócio pretendido por Canhedo 

era inviável. Sobre Paulo César Cavalcante Farias, nem uma palavra. Silêncio absoluto, 

total omissão, como se jamais tivesse posto os pés na PETROBRÁS. 

Estamos, de fato, diante de um "teatro do absurdo", como diz a 

defesa. Mas não em virtude da acuSação, do processo ou da verdade que emerge 

cristalina dos ·autos e sim em decorrência da inverossímil versão narrada, pretendendo 

fazer crer na existência de um. fantasioso empréstimo uruguaio no valor US$ 

3,750,000.00, cuja materialidade não se prova, na aquisição de 318 Kg de ouro, sem 

registro nem rastro, no resgate de aplicações' de impOSSÍVel identificação e, por 

derradeiro, nas imaginárias "sobras de campanha", que se afirma, contra a prova literal 

dos autos, terem existido, mas ninguém' sabe a quanto montaram ou onde estavam 

depositados. 

Em contrapartida, são reais os milhões de dólares faturados por Paulo 

César Farias junto às maiores empresas do País por serviços de "assessoramento verbal" 

consistentes no repasse de informações sobre as "idéias da equipe econômica"; as notas 

fiscais e duplicatas simuladas da Brasil Jet emitidas para justificar o recebimento do 

fruto da extorsão; a família. de "fantasmas" idealizada, materializada e operacionalizada 

no seio das empresas de P. C. Farias e que era utilizada para transferir recursos para o 

Presidente afastado, seus familiares e empregados. 

A ordem estatal só se justifica pelos superiores fins que busca realizar. O 

poder que o povo- delega aos governantes há de ser utilizado em proveito da 
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coletividade, do progresso, da paz e da justiça. Exige-se dos eleitos conduta ilibada e 

idoneidade de comportamento porque com a investidura nas mais elevadas funções da 

República passam a ser órgãos do Estado e, nesta qualidade, têm o indeclinável dever de 

velar pela credibilidade das instituições. A conduta ímproba, o atentado à moral, a 

agressão à ética, sobre serem intoleráveis por que violam a fidúcia que se depositou nos 

responsáveis pela tutela e resguardo da res publica, acarreta danos inaceitáveis à 
estabilidade da organização sócio-política da Nação~ 

Constitucionalmente, cabe ao Presidente da República uma dupla função: 

a de Chefe de Estado e a de exercício da direção superior da administração. Como 

primeirQ mandatário executivo do país, cumpre-lhe observar e fazer cumprir os 
postulados que informam a atividade administrativa, entre os quais se insere o devido 
resguarÇlo da moralidade dos atos de gestão. Tão grave é a improbidade no campo da 

administração pública que a Lei Maior sujeita o infrator à suspensão dos direitos 

políticos e à perda do cargo, independentemente das sanções civis, administrativas e 
penais cabíveis. Quando o autor da transgressão éa própria autoridade maior, aquele 

que acima de todos deve dar o exemplo de correção e lisura, a pena vem fixada no 
próprio texto da Lei Fundamental: perda do cargo com inabilitação, por oito anos, para 

o exercício de função pública. É o mecanismo institucional de defesa da sociedade, não 

só para ~astar o indigno mas também para evitar que volte a trair a Nação. 

o Presidente afastado, tão logo assumiu o poder, baixou medida 

provisória, convertida na Lei 8.027, de 12 de abril de 1990, explicitando as regras de , , , 

conduta exigíveis aos agentes públicos. Entre os deveres menciona-se: ser leal às 

instituições; observar as normas legais e regulamentares; e manter conduta compatível 

com a moralidade pública (art. 2°, incisos fi, m e VllI). Constituem faltas 

administrativas: valer-se ou permitir" dólosaménfe' que terceiros tirem proveitos de 
informação, prestígio ou influência, obtidos em-função do cargo, para .lograr, direta ou 
indiretamente proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 

pública; e aceitar ou prometer aceitar propinas'ou'presentes, de qualquer tipo ou valor, 

bem como empréstimo~ pessoais ou vantagens de qualquer espécie em razão de suas 
atnbuições (art. 5°, incisos I e ,VIII). '-0' . diploma' instituidor do regime único dos 

servidores também sancionado pelo Presidente afastado, reitera os preceitos nos artigos 
116, incisos 1, R m e IX, e 117, inciso IX <(Lei Rll2, de41 de dezembro de 1990). 
Finalmente, a Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, que atualizou a legislação repressiva do 
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enriquecimento ilícito no. exercício dos cargos públicos, fixa severas sanções para os que 

se locupletam às custas da função que deveriam exercer com integridade e lisura 

Restou amplamente comproyado no presente processo que, ao longo do 

exercício do mandato, de forma sistemática, regular e ininterrupta, o denunciado auferiu 

vultosos e injustificados ganhos patrimoniais, todos oriundos de fontes escusas e não 

declaradas. Recebeu, também, favores e presentes de expressivo valor econômico sem 

causa liCita e ostensiva. Omitiu-se dehberadamente de agir quando informado das· 

atividades ilicitas a que se dedicava a pessoa responsável pelo suprimento das vultosas 

verbas com que se locupletou. Ademais, sonegou ao fisco informações sobre a renda e o 

patrimônio acrescido. Violou iterativamente normas de ordem pública de sua própria 

iniciativa, cujo propalado fim era evitar a evasão tnbutária e alcançar estabilidade 

econômico-financeira do País. A agravar à situação, invocou como justificativa a 

apropriação de fundos eleitor?is e a realização de uma operação de crédito clandestino 
concluída por interposta pessoa. Tratar-se-iam de outras tantas agressões à ordem 

jurídica caso tivessem tido a respectiva materialidade comprovada. 

A materialidade dos fatos resulta da abundante prova documental 

produzida. A autoria se infere a partir do teor da própria defesa apresentada. 

Houve-se o denunciado de forma indigna, indecorosa e desonrosa no 

exercício do cargo por haver r~iteradamente afrontado todos os princípios e normaS 

atinentes' à moralidade pública. Violou e permitiu que fossem violadas normas cogentes 

administrativaS, tnbutárias e penais. 

10. DAS CONCLUSÕES 

. Encontra-se, desse modo, demonstrada a materialidade dos delitos 

descritos na denúncia. Existem suficientes indícios de autoria, incriminando o. Presidente 

da República. 

Seria esse, portanto, culpado por "permitir de forma expressa ou tácita, a 

infração de lei federal· de ordem pública" (art. SO, 7, da Lei nO 1.079, de 1950) e por 

"proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo" (Art. 9", 

7, da Lei nO 1.079, de 1950). 
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A Comissão Especialdeclara, pois, procedentes as acusações; para que o 

Senado Federal, se assim o entender, pronuncie e julgue o Presidente da República, 

Pernando Affonso Collor de Mello, em obediência à Constituição e às leis. 

Este é, sem dúvida, um momento histórico, construído com a dehberação 

que tomaremos. Em mais de um século de vivência republicana, pela primeira vez 

comparece o Presidente da República ante o Senado, instituído esse em órgão judiciário. 

Permanecerá na memória do povo brasileiro o desfecho do processo de impeachment, 

qualquer que seja ele. 

Que não se assinalem, porém, no dramático episódio, apenas seus 

aspectos negativos - o descrédito da autoridade, o vilipêndio das instituições, o 

comprometimento do Estado. Mas, ao contrário, que se constitua no marco inicial de 

tempos emergentes, onde sejam sinônimos a honradez e o exercício dos cargos públicos, 

onde democracia e responsabilidade política assumam sua indissociabilidade, firme e 

perenemente. 

Destes acontecimentos e deste tempo, remanesça a lição, àsgeraçães 

presentes e à posteridade, do imperativo da honra e da dignidade na vida pública 

brasileira, pedra angular da construção democrática. 
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"Indigna é a nação que não aceita com alegria- tudo sacrificar à sua honra" 

(Schiller ). 

Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1992. 

~:::::---=~ ,Presidente 

, Relator 
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11. ANEXOS 
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11.1 O IIESQUEMA PCII E OS GASTOS 

PESSOAIS DO PRESIDENTE COLLOR 
(FLUXO DE RECURSOS) 



J, 

Mf..Rt~~A.I;lEl 

TEiXEiRA I TOT ..... 

uSS 10tH.ol uss 

t--
J:' , 813 u.)J 11.011 000 

fi 

CPC .~cARLOS llRAS>L ~CARlOS 

{JúNf-IM JET BONFIM 

uU uss uss uss 

009000 '0/000 \07000 0000 

o "ESQUEMA PC" E OS GASTOS PESSOAIS DO PRESIDENTE COLLOR 
FLUXOS DE RECURSOS 

ANA. MAlUA ACK>l1 

3 comAS 

us S 2.401410 

J, 

J, J, J, J, 

oARtOCESAR lEDACOlLOR ROSANE COlLOR ceu ELIZABETH 

CAVALCANTE TOTAl DEM[110 TOTAL DE MEllO ror .... l CAHVAlHO TOT ..... 

us 10 6l CO) USS usS 32 coo ll:->$ USS·HO.OClO US\ US S 30000 USS 

lJS$l-4QOO 95Il00 USS400J ~M us S 43 &Xl 513500 USS41 !!JOO 11.500 

fi 1'1 1'1 1'1 

GJ JOISIl CARlOS I EPC 

BONFIM 

usS USS I USS 
4000 4.000 30000 

JORoE llAS EPC 

CONCElÇÂO 

uss U8$ 

17<00 8!!OO 

MANOfl DAHT /IS F1AVIOM. J1.IIIAHOIII 

ARAúJO fIAMOS C.MENEZES 

USS uss uss 
10Wl 8000 71!00 

EPC 

OS, 
! 69000 

J, 

IlERTOJOISIl 

ME>aS TOT ..... 

us ... OOO USS 

811100 86100 

1'1 

eRASIl eRASIl '8 JOISIlCARLOll 

JET ClAROEN f!OHFIIJI 

uss usa uss 
~~ 100 4000 

, 

:z 
.0 
,('€ 
s 
8 

.Q. 
o ..... 
\C) 

~ 

t:I .... », 
~ 
O 
t:I 
O 
(') 

~ 
~ 
CF.> 
CF.> 
O 
z 
b 
O 

~ 
...-. 

CF.> 
o 
.o 
1»1 o 
:::: 
I 
O
:;d 
O »1 
O 
'-< 
c::: 
t:I ...... 
Q », 
~ 
O ......., 

CF.> 

~ 
I» g. 
N 
(XJ 

[::S 
..... ..... 



2212 _ Sábado 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II - ÓRGÃO JUDICIÁRIO) Novembro de 1992 

11.2 MOVIMENTO BANCÁRIO 
(VALORES CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC) 

11.2.~ Créditos recebidos por ANA MARIA ACIOLl G. DE MELLO 

11.2.2 Créditos recebidos por BERTO JOSÉ MENDES 

11.2.3 Créditos recebidos por BRAZIL'S GARDEN 

11.2.4 Créditos recebidos por CEU EUZABETH CARVALHO 

:t~.;.5· :Cr~ditos recebidos por DARIO CÉSAR CAVALCANTE 

11 ~2:6CréditQs recebidos por LEDA COLLOR DE MELLO .' "I ~j .' , , , 

·"'-,'1 <_ I~, 

11.2 7 Créditos recebidos por MARIA ISABEL TEIXEIRA 

11.2.8Creditos recebidos por MARíUA DOYLE NEHRING CÉSAR 

11.2.9 Créditos recebidos por ROSANE MALTA COLLOR DE MELLO 

11.2.10 Créditos recebidos por JOSÉ ROBERTO NEHRING CÉSAR 

11.2.11 Créditos recebidos por JOSÉ ROBERTO. MARíLIA DOYLE E 
- -_ .- _. PEDRO NEHRING CÉSAR 
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CRÉDITOS RECEBIDOS POR ANA MARIA ACIOlU G. DE 
MEllO 

100.500,00 +---------------

90.500,00 +---------------

80.500,00 +-..,..---------
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60.500,00 +-----------

50.500,00 +-----------

40.500,00 +-------
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500,00 
o o o 
~ ~ ~ 
'ãj c:: .:!. E .:2, .~ 

VALORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 

N N 
~ ~ 
"ãj c:: 
E .a 
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RECEBIDOS POR BERTO JOSÉ MENDES 

20.100,00 -1--------------

18.100,00 -1-------------

16.100,00 -1---------

14.100,00 +---------

12.100,00 --1---------

10.100,00 +---------

8.100,00 +-----

6.100,00 -f-----

4.100,00 -f-----

2.100,00 

100,00 

mar/90 abr/90 

VAlORES MENSAIS 

mai/90 jun/90 jull90 ago/90 dez/90 

US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 

out/91 
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CHEQUES RECEBIDOS POR BRASll'S GARDEN 

910.000,00 
860.000,00 
810.000,00 
160.000,00 
110.000,00 
660.000,00 
610.000,00 
560.000,00 
510.000,00 
460.000,00 
410.000,00 
360.000,00 
310.000,00 
260.000,00 
210.000,00 
160.000,00 
110.000,00 

60.000,00 
10.000,00 

jull90 ago/90 out/90 dez/90 jan/91 abr/91 

VALORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 
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CHEQUES RECEBIDOS POR CEU EUZABETH CARVALHO 

10.100,00 +--------------

9.100,00 "-f---------------

8.100,00 +----'-------------

7.100,00 -+--'--------

6.100,00 -t--------

5.100,00 -+--------~ 
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..... 
~ o 
t:: 

VALORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 
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CHEQUES RECEBIDOS POR DARIO C~SAR CAVALCANTE 

24.000,00 4-------------------------------

22.000,00 +----------------------------

20.000,00 -t'----------'-----~------------

18.000,00 +----------------------------

16.000,00 -+-~---.!:..-

14.000,00 +----

12.000,00 +----

10.000,00 +----

8.000,00 +----

6.000,00 +----

4.000,00 +-1 ---

2.000,00 

mail90 junl90 juV90 a90/90 setl90 out/90 janl91 set/91 dezl91 

VALORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 
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CHEQUES RECEBIDOS POR LEOA COLLOR DE MELLO 

4.000,00 ~==::----------------------------=----

3.980,00 

3.960,00 

3.940,00 

3.920,00 

3.900,00 

jun/90 mar/91 abr/91 mai/91 jun/91 juV91 ago/91 se1J91 out/91 

VALORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAvt:S 00 ESQUEMA PC 
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CHEQUES RECEBIDOS POR MARIA ISABEL TEIXEIRA 

500.000,00 .------------------------------
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CHEQUES RECEBIDOS 

22.000,00 +---------------

1~.u,~u.~uu +----------------------, 

16.000,00 ..),---------
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10.000,00 -1--------
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VAlORES MENSAIS EM US $ CREDiTADOS ATRAVÉS DO 1!::';:)\"'UI!::~ PC 

jun/92 
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CHEQUES RECEBIDOS POR ROSANE MALTA COLLOR 
MEllO 

12.000,00 ,--------------------------------

61.000,00 

62.000,00 

51.000,00 

52.000,00 

41.000,00 

42.000,00 

31.000,00 

32.000,00 

21.000,00 

22.000,00 

11.000,00 

12.000,00 

1.000,00 

2.000,00 

VAlORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 
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CHEQUES RECEBIDOS POR JOSÉ ROBERTO NEHRING 
CESAR 

260.000,00 -/:--------

230.000,00 +-------

200.000,00. +-------

170.000,00 +-------

140.000,00 +-------

110.000,00 

80.000,00 

50.000,00 

20.000,00 
mar/91 mai/91 jun/91 julf91 

VAlORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRAVÉS DO ESQUEMA PC 

setl91 
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~-~-- ----- -.- - _. ~ - .- - _.------ ----- . 

210:000,00 +---

240.000,00 +---

210.000,00 +---

180.000,00 +---

150.000,00 +---

120.000,00 

90.000,00 

60.000,00 

30.000,00 

0,00 

CHEQUES RECEBlpOS POR JOSé ROBERTO· MARlllA 
OOYlE E PEDRO NEHRlNG CESAR 

VAlORES MENSAIS EM US $ CREDITADOS ATRA~S DO ESQUEMA PC 
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11.3 ANÁLISE DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
(Período de Março/1990 a Setembro/1992) 

11.3.1 Gráfico das Ugaçõe5 BRASílIA-MACEIÓ 

11.3.2 Gráfico das UgaÇÕ9s MACEI6-BRASfLIA 

11.3.3 Gráfico do Total de Ugaç6es 
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GRÁfiCO DO TOTAL DE lIGAçOES NO PERÍODO MAMO Il SET192 

70 ------------------------11--'··-""1 
_ II1II Br ... 1l t .. -!lllcei6 _ 

~+-----------------

~+------------------

I 
:3»40 
e 
"C 

~30 
E 
-'" z 

20 

10 

o 

o SR. PRESIDENTE(Elcio Alvares) _ 

Antes de encerrar os trabalhos, gostaria de fazer considerações ligeiras, 
mas profundamente necessárias. Quero estender a todos os funcionários da Casa, de 
uma maneira geral, principalmente à Taquigrafia, o nosso agradecimento. O pessoal da 
Secretaria-Geral da Mesa também nos deu uma cobertura muito boa. Quero fazer 
também um registro de modo muito sincero aos advog.ados que vieram aqui representar 
não s6 os denunciantes, mas também os denunciados. E pratIcamente o último momento 
que esta Comissão tem para externar o seu pensamento. Queria levar ao Ministro 
Evandro Uns e Silva e ao Dr. Sér~o Cervo da Silva o nosso cumprimento pela maneira 
como se portaram aqui entusiastIcamente em defesa dos denunciantes, e de maneira 
também muito carinhosa, respeitosa, plena de admiração, o meu cumprimento ao Or. 
Evaristo de Moraes Filho -e ao Dr. José Guilherme Villela, a quem tive oportunidade de 
conhecer nesta fase como grande profissional do Direito. 

Penso que externo, conforme já foi falado pelo Senador Ronan Tito, o 
pensamento desta COmissão. Tivemos um gI'aIlde prazer em conviver com estes 
a~vo~ados, 9u~ honram sobremodo não só a nossa -profissão, mas particularmente o 
DIreIto brasileIrO. 

- E, neste instante, a~adeço a presença de todos, declarando o resultado 
conforme já falei. Dezesseis votos 'Sim", a favor do Relatório; e um voto "Não", contra o 
Relatório. -
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Neste momento, consideramos publicado o Relatório e vamos encaminhar 
imediatamente ao Presidente Mauro Benevides para efeito de constar na Ordem do Dia 
desta Casa. 

Assino o resultado da votação com o Senador Antonio Mariz e declaro 
encerrada a reunião da Comissão. Muito obrigado. 

~ o seguinte o resultado da votação: 

• 

SENADO FEDERAL 

LISTA DE VOTAC~O 

COHISSlO ESPECIAL A QUE SE REFERE o ART. 44 DA LEI N2 1.079. DE 1950. 

ASSUNTO:~_~Z~ __________________________ DATA~t_/~l_/~~ 

SENADORES 
TITI1.ARES 

í-siK-i-Niõ-i-ÃBS~í 
_1 ____ ' ____ 1 _____ 1 

I )( 1 I I 
AIflõNIO ~IZ •....•...•.. PIlDU _____ I _____ I _____ ' 

I I I I 
CID SABOIA DE CARVALHO ... PIlDB_I ____ I _____ I _____ 1 

IXI I I 
TCWI SARAIVA ....•........ PHDU ____ 1 _____ L ___ I 

1 J I I I 
JOSÉ FOGAÇA ...........•.• PI1DB_1 h __ I ____ I ____ 1 

I 1 I I 
KELSOM CARNEIRO .......... PIIDB_I _____ I _____ I _____ I 

IX: I I I 
RONAN TITO •••.•.........• PHDB _1 _____ 1 _____ 1 _____ I 

I I I I 
IRAP1IAN COSTA JúIIIOR •.•.. PHDB _I j( __ I _____ I _____ 1 

1 1 I I 
IÍlCIO .{Lv ARES •.••........ PFL _1 _____ L ___ I _____ I 

Iv I 1 I 
FRANCISCO ROLLEI1BERG ...•• PFL _ '"_L __ I _____ I _____ ' 

1 1 I I 
DDACIR SOAREL •......... PFL _I _____ 1 _____ 1 _____ 1 

IX I , I 
RAIHUIIDD LIRA •••....••••. PFL _1 _____ 1 ____ 1 ____ 1 

I I I I 
JUTAHY HAGAUlÃES ......••. PSDB _I_"X_I _____ I _____ , 

I I I I 
.tIO COVAS ..•....•...... PSDU _~-I-----I-----I 

I I I I 
LEVY DIAS •...•........... PTB _1 ____ 1 _____ 1 _____ 1 

I x' I I I 
IJALI11R CAIIPELO .••..•..•.. PTB _1 _____ 1 _____ 1 _____ ' 

. 'Xl I I 
I1AGND BACELAR ••.......... PDT _1 _____ 1 _____ ' ____ 1 

I IX' 1 
NEY IlARAIlIlAO •••••........ PRH _1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 

I I I I 
ESPERIDIÃO AIIIIL .•...... PDS _1 ____ 1 ____ 1 _____ ' 

IX' I 1 
GERSON CAIIA TA •.•••.•...•• PDC _1..; ____ 1 _____ ' _____ 1 

I I I 1 
EDUARDO SUPLlCY .••••..••. fT _I_~_I ____ I _____ I 

I I I I 
JOSÉ PAULO BISOL ..•..•••• PSB _1 ____ 1 _____ 1 _____ 1 

I 1 I 1 
TOTAl........ -L ___ I ___ I __ I 

SENADO FEDERAL 
Protoc~!o L,gí31.i~Y 

Oivers 
"111..--",,,,",,",-,,,,,,,,,,,,,, 

(Levanta-se a reunião às 

--------+-----------
I SUl I MIO. I AIIS.I 

_1 _____ 1 ____ 1 _____ 1 

I I I I 
AIIIR LAHDO ••..••••••••• P11Il1U _____ 1 ____ 1 _____ 1 

I I I 1 
CESAR DIAS .•...•....•.. PI1DS_I ___ I _____ I ___ 1 

, I I 1 
IIABOR JuIHOR......... PIlDB_IX._I ____ I ____ 1 

1 I I I 
PEDRO SIltOM .....••..... PIIDU ____ 1 ____ 1 ____ 1 

I.x' I 1 I 
JOÃO CALHO)IR .•...•..... PHDB_I _____ I _____ I ____ 1 

1 I I I 
GARIBALDI ALVES FILHO •• PHDB_I _____ I _____ I ____ I 

I 1 1 I 
IIILSOH KARTIHS •.••••••• PHDB_l ____ I _____ I _____ 1 

1 1 1 I 
CARLOS PATROCíNIO ...... PFL _L ___ I ____ I _____ I 

I I 1 1 
DARIO PEREIRA .........• PFL _1 _____ ' ____ 1 ___ 1 

1 I I I 
JOM ROCHA ............. PfL _1 _____ 1 _____ ' _____ 1 

1 1 I I. 
LOURIVAL BAPTISTA PFL _1 _____ 1 _____ 1 _____ 1 

I 1 1 I 
8EII1 VERAS ............. PSDB_I _____ I _____ I _____ I 

1 1 1 I 
CHAGAS RODRIGUES ....... PSDB_I _____ I _____ I _____ 1 

I I I I 
HARLUCE PINTO .......... PTB _1 _____ 1 _____ ' ____ 1 

I I 1 1 
LUIZ ALBERTO .......•.... PTe _IX_I _____ I _____ I 

I I I I 
NELSON WEDUlN ........ PDT _1 _____ 1 _____ 1 _____ ' 

1 I 1 I 
ÁUREO MELLO .........••. PRH _1 _____ ' _____ 1 ____ 1 

1 1 1 1 
JOÃO FRANÇA ............ PDS _, ____ 1 ____ 1 _____ 1 

1 I I 1 
IIOISÉS ABRlIO ......•...• POI: _1 _____ 1 _____ 1 ____ 1 

1 1 , I 
T o T fi L.......... 1 ____ 1 ___ ' _____ 1 

13 horas e 35 minutos) 
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SENADO FEDERAL 
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRl:O 

C E R T I DÃO 

CERTIFICO e dou fé, que aos vinte e sete dias do mês 

de novembro de mil novecentos e noventaCe dois, 
... 
as 

treze horas·e trinta e cinco minutos, o Parecer da 
Comissão Especial a que se refere o artigo trezentos 

e oitenta, letra "b", do Regimento Interno, foi dado 
ã publicação em avulsos para distribuição aos Senho

res Senadores. 

... 
SENADO FEDERAL, aos-27 dias do mes de .novembro de 
1992 •. 

Escrivão Substituto do Processo 

de "Impeachment" 
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eoMI11Ao .. 'ICIAL A QUI II aEFIR! O AftT. '10, ~I·, 
DO IUtC:lII:UTO INTEMO 

~lçAO 

PRESIDENTE: Senador IILCIO ALVAJU!:S 
UlATOR I ""a40r U'l'ONIO n.u.u 

:l.Ant.onio Marh 
2.Ci4 Sabóia 4e carvalho 
'.Ir ... araiva 
4 • .1oa' P09aça 
5 •• eleon carneiro 
6.Ronen Tit.o 
7.lrapuan Coet.a .1~ior 

PlL 
1.Elcio Alvare. 
2.Francieco Rollaabar~ 
'.Odacir Soare. 
4. Raiaundo Lira 

PSIm 
1.Jut.ahy Ma9alhle. 
2.Mário Cova. 

l.Levy Dias 
2.Valair Campelo 

l.Magno Bacelar 

1.Ney Maranhio 

l.Gereon Camata 

P'l' 
l.Eduardo Suplicy 

PaB 
l.Joeé Paulo 8ieol 

1.bir Lando 
2.C •• ar Diall 
;, • Joio Calaon 
".Naber J1lnior 
5.hc:lro SilllOn 
6.Caribaldi A. Filho 
7.Mileon Martins 

1.01010 Rocha 
2.Dario hreira 
'.LoUrival Baptieta 
4.Carloe Pat.roc1nl0· 

1.8sni Vera. 
2.Cha;all Rodri;ue. 

1. Luiz Alberto 
2.krluce Pinto 

1.Nelllon Wedekin 

l.Aureo Mello 

1.01010 França 

Escrivlo do Processo: Dr. CuIdo FarIa de Carvalho 
Escrivlo Substituto : Dr. Raimundo Cárreiro Silva 
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